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ΠΡΑΞΗ: «Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του 

Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης» 

MIS 5087278 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΜΚ 01/2022 
 

«ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»  

 
CPV: 72000000, 79999100, 30200000 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

253.145,16 € (χωρίς ΦΠΑ) 60.754,84 € (ΦΠΑ 24%) 313.900,00 € (σύνολο με ΦΠΑ 24%) 

 
Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   16.12.2022 και ώρα 11.00 μ.μ. 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :            16.12.2022 και ώρα 13.00 π.μ. 
Διάρκεια έργου:             9 μήνες 

 
 

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  

 

Επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α.Φ.Μ. 999466605 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πειραιώς 206, Ταύρος 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 17778 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 2103418550 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@mcf.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μεταξία Τσιρταβή (Ξένια Καλδάρα) 

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

 

Είδος αναθέτουσας αρχής  

Αναθέτουσα αρχή είναι το κοινωφελές Ίδρυμα «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης» με έδρα την Αθήνα, το 
οποίο  ιδρύθηκε και κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα  (ΦΕΚ 347 τ.Β' /17.2.2004) και έχει σκοπό τη 
μελέτη, την υποστήριξη και τη διάδοση των τεχνών του θεάτρου και του κινηματογράφου κάθε εποχής, 
καθώς και τη διαφύλαξη των δημιουργημάτων των τεχνών αυτών. Επίσης μέσα στους σκοπούς του 
Ιδρύματος είναι η  ενίσχυση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου με πρωτοβουλίες και προτάσεις και η 
προώθηση και η ενίσχυση  της ευρωπαϊκής κουλτούρας και της πολιτισμικής ένωσης των λαών της 
Ευρώπης. Το Ίδρυμα δύναται να ενεργεί κάθε τι που συμβάλλει στο σκοπό αυτό, έμμεσα ή άμεσα και 
χωρίς περιορισμό. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

«θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία» 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

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

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση της αναθέτουσας 
αρχής. 

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 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Κωδικός ΣΑ: Ε1191). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910023). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην πράξη «Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες εφαρμογές και 
ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με 
αρ. πρωτ. 3148/02.06.2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5087278. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Η Πράξη υπό τον τίτλο «Εμπλουτισμός, αναβάθμιση και ανάδειξη με καινοτόμες  εφαρμογές  των Αρχείων 
του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης» συνίσταται: 

i. Στον εμπλουτισμό περιεχομένων και την αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του Αρχείου του Μ. 
Κακογιάννη, με τη δημιουργία σειράς καινοτόμων εφαρμογών προβολής στο διαδίκτυο και σε κινητές - 
φορητές συσκευές με τεχνολογίες αιχμής, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και χρηστική 
ανάδειξη του «όλου» Αρχείου του μεγάλου σκηνοθέτη. Η καινοτόμος νέα αυτή προσέγγιση, προσδίδει 
έναν εξαιρετικά δυναμικό χαρακτήρα στο Αρχείο πολλαπλασιάζοντας το εύρος των δυνητικών χρηστών 
στο εξωτερικό και την Ελλάδα. 

ii. Στην τεκμηρίωση και ολοκληρωμένη ψηφιακή επεξεργασία του υπάρχοντος πολύμορφου οπτικο-
ακουστικού υλικού επιλεγμένων εκδηλώσεων και πολύπλευρων δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά 
την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του Πολιτιστικού του Κέντρου. 

iii. Στη συστηματική αξιοποίηση μέσω σειράς καινοτόμων εφαρμογών του αρχείου των επιλεγμένων 
εκδηλώσεων και πολύπλευρων δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας 
του Πολιτιστικού του Κέντρου, τόσο διαδικτυακά, όσο και «εσωτερικά» σε επισκέψιμο χώρο μέσα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος. 

iv. Στην επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των υπόλοιπων 140 πρωτότυπων τευχών του 
«Αρχείου Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση», το οποίο θα αριθμεί πλέον 750 
τεύχη της περιόδου 1949 – 1999. 

v. Στον εμπλουτισμό του πλήρους αρχείου των 750 θεατρικών προγραμμάτων του «Αρχείου 
Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση» ώστε να περιλάβει το σύνολο των πολυτίμων 
πληροφοριών και μεταδεδομένων που περικλείει, με: 

- Την ενσωμάτωση 2.000 μεταδεδομένων, ώστε ο χρήστης (ευρύ κοινό, επιστήμονες, ερευνητές, 
μελετητές, σπουδαστές, κλπ.) να αποκτήσει πλέον πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις σημαντικότερες 
καλλιτεχνικές προσωπικότητες του θεάτρου, του χορού, αλλά και της μουσικής του περασμένου αιώνα. 
Θα αξιοποιηθεί ιδίως το ετήσιο αλμανάκ «ΘΕΑΤΡΟ», έκδοση των Θεόδωρου Κρίτα και Mάριου Πλωρίτη 
που άφησε εποχή, καλύπτοντας την περίοδο 1957 – 1970, και καταγράφει τα πεπραγμένα της ελληνικής 
θεατρικής ζωής στην περίοδο αυτή. 

- Την προσθήκη σειράς πληροφοριών, κειμένων και παραπομπών σχετικά με την ιστορία και την 
εξέλιξη του θεάτρου στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1949 – 1999. 

- Την τρισδιάστατη παρουσίαση επιλεγμένων «ιστορικών» σκηνικών θεατρικών παραστάσεων, 
μέσα από τα αντίστοιχα σχέδια κορυφαίων Ελλήνων εικαστικών. 

- Την πλήρη αξιοποίηση και προβολή του ολοκληρωμένου αρχείου, ως συνέχεια της πράξης που 
υλοποιήθηκε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 
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vi. Στην αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση της υφιστάμενης εφαρμογής του 
χρονολογίου, καθώς επίσης και της εφαρμογής flip book του «Αρχείου θεατρικών προγραμμάτων του 
20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση» 

vii. Στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προβολής και επικοινωνίας ανάδειξης του πολιτιστικού 
πλούτου του Ιδρύματος. 

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

72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη 

79999100-4 Υπηρεσίες σάρωσης 

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες  

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της αρχιτεκτονικής του 
έργου, της συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των Πακέτων Εργασίας, καθώς και 
των υψηλών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας που είναι αναγκαίο να εξασφαλίζονται μεταξύ των 
λειτουργικών ενοτήτων που θα αναπτυχθούν. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 313.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 253.145,16, ΦΠΑ : € 60.754,84). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 9 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

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

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές 
διατάξεις», 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.», 

 της με αρ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β’ 3075/13-07-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”. 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
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ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

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

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

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

 του ν. 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», 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

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

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 της Εθνικής Στρατηγικής ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας αναπτύσσεται 
ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, 

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

 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα 
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». Το Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ 63Α) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης». 

 του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 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, 

 την Πρόσκληση 118 (Κωδικός ΟΠΣ 3589) «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού 
Πολιτιστικού Αποθέματος» με Α.Π. 367/75/Α3/21.01.2021, όπως τροποποιήθηκε, με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής την 26.03.2021, 

 την με Α.Π. 3148/2.6.2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με MIS 5087278 και τίτλο «Εμπλουτισμός, 
αναβάθμιση με καινοτόμες εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος Μιχάλης 
Κακογιάννης», όπως ισχύει, 

 την υπ. αριθ. πρωτ. 6231/10.11.2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», με την οποία διατυπώνεται η Σύμφωνη 
Γνώμη της για το υποβληθέν σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης  της  παρούσας σύμβασης, 

 της απόφασης της από 11.11.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης που 
εγκρίνει τα τεύχη του διαγωνισμού και τη διενέργειά του και ορίζει τα συλλογικά όργανα του 
διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.12.2022 και ώρα 11:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11.11.2022, 
ώρα 09:04 (Λουξεμβούργου) στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός αναφοράς: 2022-
177677. Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2022/S 221-635173, 16.11.2022. Στις 15.11.2022 απεστάλησαν με 
ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση τροποποιήσεις της προκήρυξης της παρούσας σύμβασης. Αριθμοί 
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αναφοράς: 2022-179774 (ώρα 16:05, Λουξεμβούργου) και 2022-179784 (ώρα 16:23, Λουξεμβούργου). 
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2022/S 223-643308/18.11.2022 (αφορά και τις δύο τροποποιήσεις). 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 177209 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 (ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση: 18.11.2022): 

- Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, ημερήσια εφημερίδα Νομού Αττικής 

- Η φωνή των Πειραιωτών, εβδομαδιαία εφημερίδα Δήμων Πειραιά και Νήσων 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην αρχική σελίδα, 
στη διεύθυνση (URL):  www.mcf.gr στις 18.11.2022.   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. ΙΜΚ 01/2022 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

 η παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της, 

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

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο εννέα (9) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

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

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

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

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

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

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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. 

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

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

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, που 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Σχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VI της παρούσας. 

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, ήτοι μέχρι 16.01.2024, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

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

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.   

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:   

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση». 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

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

σχετικό γεγονός.  

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται. 

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

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

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

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

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

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
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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.  

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 
2019, 2020 και 2021 ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα 
δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 50% του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει 
είτε αθροιστικά από μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από ένα μόνο μέλος αυτής. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

2.2.6.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την τελευταία 3ετία και πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση έργων 
αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο και ειδικότερα: 

 έργο που αφορά την υλοποίηση διαδικτυακών σελίδων  

 έργο που αφορά ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία αρχειακού υλικού 

 έργο που αφορά την υλοποίηση εφαρμογής εικαστικού ενδιαφέροντος σε φορητές συσκευές 

(app)   

 έργο που αφορά στην προβολή του αρχειακού αποθέματος μέσω εφαρμογών Virtual Reality 

 έργο που αφορά στην προβολή αρχειακού αποθέματος μέσω εφαρμογών Augmented Reality 

 έργο που αφορά στη δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων συλλεκτικών τεκμηρίων  

Δύναται ένα έργο να περιλαμβάνει περισσότερες από μια κατηγορία έργων από τις ζητούμενες, αλλά 
συνολικά πρέπει να παρουσιάζονται έργα που καλύπτουν όλες τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός έργων των ανωτέρω κατηγοριών που έχει υλοποιήσει ο οικονομικός φορέας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης, προ ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η συγκεκριμένη προϋπόθεση μπορεί να 
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν 
επηρεάζεται από το ποσοστό  συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση/ κοινοπραξία. 

2.2.6.2 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλη Ομάδα Έργου με 
τεκμηριωμένη εμπειρία ως εξής: 

 

Α/Α 
Αριθμός 
μελών 

Θέση στην Ομάδα 
Έργου – Ειδικότητα 

Απαιτούμενα προσόντα 

1  1 
Υπεύθυνος Έργου 
(project manager) 

Απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων 
(MBA) και πεντααετή επαγγελματική εμπειρία σε 
αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργα ήτοι την 
διαχείριση έργων ψηφιακής προβολής στους τομείς του 
Πολιτισμού ή και Τουρισμού 
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2  1 
Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος Έργου 
(project manager) 

Πτυχιούχος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή φιλολογίας με 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα 
και με πενταετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων 
ψηφιακής προβολής στους τομείς του Πολιτισμού ή και 
Τουρισμού 

3 1 
Στελέχος 
Πληροφορικής 
 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της 
Πληροφορικής με πενταετή εμπειρία σε έργα σχετικά με 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον 
Πολιτισμό/τουρισμό 

3 1 
Στέλεχος 
Πληροφορικής 
 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της 
Πληροφορικής με πενταετή εμπειρία σε έργα σχετικά με 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 

3 3 
Ιστορικός ή 
Αρχαιολόγος ή 
Φιλόλογος 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Φιλολογίας με τριετή εμπειρία 
στην υλοποίηση συναφών έργων τεκμηρίωσης 
πολιτιστικών αρχείων 

4 1 
Σχεδιαστής 
Πολυμέσων  

Ειδικότητα στο 3d animation και στις εφαρμογές 
επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας με τριετή 
εμπειρία στο αντικείμενο 

5 1 
Γραφίστας/Industrial 
designer 

Πενταετής εμπειρία στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών 
στον  τομέα του πολιτισμού 

6 1 
Υπεύθυνος 
ψηφιοποίησης  

10ετής εμπειρία σε έργα ψηφιοποίησης και διαχείρισης 
εγγράφων 

 
Σημειώνεται ότι από τα ελάχιστα απαιτούμενα στελέχη της Ομάδας Έργου τουλάχιστον το 50% θα πρέπει 

να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στον οικονομικό φορέα (ή σε περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων) στα μέλη της ένωσης. Ως στελέχη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 

νοούνται τα άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας καθώς και τα μέλη Δ.Σ., οι διαχειριστές και όσοι 

εκπροσωπούν νομίμως τον οικονομικό φορέα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν τα παρακάτω Πρότυπα 
Διασφάλισης Ποιότητας: 

 Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

 Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013, ή ισοδύναμο 
 

στο πεδίο του σχεδιασμού ανάπτυξής και υλοποίησης σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, ή άλλο 
ισοδύναμο.  

Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 19/118





20 

 

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

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

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

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

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

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

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 
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Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

- 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
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Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

- 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

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

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών οικονομικών χρήσεων 2019, 
2020, 2021 εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση 
κατά την οποία ο ισολογισμός του 2021 δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν 
φωτοαντίγραφο ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2021. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2021 και από ποιους 
λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο 
συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  
Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών της τριετίας 2019, 2020, 2021. 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

α) κατάλογο των σχετικών συμβάσεων που έχει ολοκληρώσει ο διαγωνιζόμενος την τελευταία τριετία, 
σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημ/νία) 

        

        

        

- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πρωτόκολλο 
παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια αρχή  

- Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη, την 
προσκόμιση της σχετικής έγγραφης Σύμβασης (αντίγραφο), καθώς και αντίγραφο του σχετικού 
τιμολογίου για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας και του σχετικού extrait της τράπεζας για την 
εξόφληση του τιμολογίου. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία εκδόσεως του 
Τιμολογίου  

β.i) Πίνακα των υπαλλήλων του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 
Θέση στην Ομάδα Έργου 

Ανθρωπο-

μήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)    

 

β.ii) Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

Ανθρωπο-

μήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)    

 

β.iii) Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

Ανθρωπο-

μήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 

προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1,2,3) 

β.iv) συμπληρωματικά με τους παραπάνω Πίνακες, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν 
υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών της ομάδας Έργου, όπου δηλώνουν ότι τα αναφερόμενα στα 
βιογραφικά τους σημειώματα είναι αληθή, ότι γνωρίζουν το ρόλο και τη θέση τους στο συγκεκριμένο έργο 
όπως περιγράφεται στην προσφορά και ότι έχουν συμφωνήσει με τον προσφέροντα για την συμμετοχή 
τους σε όλη τη διάρκεια του έργου τόσο στη περίπτωση του μόνιμου προσωπικού όσο και για τα μέλη της 
ομάδας έργου που δεν ανήκουν στο δυναμικό του συμμετέχοντος. 

β.v) Οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν επίσης αναλυτικά βιογραφικά όλων των παραπάνω 
στελεχών βάσει του υποδείγματος (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος») 

γ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση Σύμβασης, τότε θα πρέπει να καταθέσει εκτός του συμπληρωμένο 
τον παρακάτω πίνακα: 
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Περιγραφή τμήματος της Σύμβασης 

που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει: 
α) νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις (γίνονται αποδεκτές ψηφιακά υπογεγραμμένες υπεύθυνες 
δηλώσεις) των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη 
συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί 
ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας της Σύμβασης, ότι δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης 
αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και 
αποδέχεται. Επίσης, θα δηλώνεται τυχούσα αποδοχή για τη συμμετοχή στην Ομάδα Έργου στελεχών των 
υπεργολάβων, τα οποία και θα κατονομάζονται. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
β) Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των υποψηφίων ανάδοχων φορέων και των υπεργολάβων 
τους, στα οποία θα αναγράφονται οι όροι της συνεργασίας τους και το τμήμα του έργου το οποίο θα 
υλοποιήσουν οι υπεργολάβοι. 
Διευκρινίζεται ότι υπεργολαβία είναι η συνεργασία του οικονομικού φορέα με κάθε τρίτο που 
αναλαμβάνει να υλοποιήσει διακριτό/-ά τμήμα/-τα του Έργου. 
Υπεργολάβος που αναλαμβάνει να υλοποιήσει τμήμα της Σύμβασης ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 
30% υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ζητούμενα 
πιστοποιητικά που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων (πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή επίσημες βεβαιώσεις από αρμόδια γραφεία ή 
υπηρεσίες για την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων) σε ισχύ, ήτοι πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
διαπιστευμένους φορείς για τη διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

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

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

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

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

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Κριτήριο Περιγραφή 80% 

K1 
Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και 
ψηφιακής επεξεργασίας υλικού  

10% 

K2 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών 12% 

K3 
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, 
ανοιχτά δεδομένα, άδειες χρήσης  

12% 

K4 Ευχρηστία, φιλικότητα των λύσεων 12% 

K5 
Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, 
βιωσιμότητα 

12% 

K6 Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης 12% 
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K7 Ποιότητα και καταλληλότητα του demo  10% 

 
Υπηρεσίες  20% 

K8 
Οργανωτική αποτελεσματικότητα σχήματος διοίκησης, 
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

10% 

K9 Οργάνωση υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα) 5% 

K10 Υπηρεσίες εκπαίδευσης – πιλοτικής λειτουργίας          2% 

Κ11 Υπηρεσίες εγγύησης – συντήρησης 3% 

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         
 

100% 

 

Κ1: Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής επεξεργασίας υλικού 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η μεθοδολογία ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας του υλικού 
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας  ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος αλλοίωσης των τεκμηρίων που θα 
προσφέρονται για ψηφιοποίηση. Επίσης θα αξιολογείται η συμβατότητα με τις προδιαγραφές 
ψηφιοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται από την σχετική 
εγκύκλιο. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί, σε τεχνικές λύσεις με προδιαγραφές ψηφιοποίησης 
υψηλότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες. 

K2: Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών  

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η αρχιτεκτονική λύση που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος για τις 
προτεινόμενες εφαρμογές. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί, σε τεχνικές λύσεις με λειτουργικότητες – 
χαρακτηριστικά που δίνουν συνολικά καλύτερο αποτέλεσμα τεχνικής λύσης.  

K3: Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομένα, άδειες χρήσεις 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, η χρήση ανοικτών 
προτύπων των προσφερόμενων τεχνικών λύσεων του υποψήφιου αναδόχου πλέον των απαιτούμενων. 
Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές λύσεις με υπηρεσίες -  τεχνικές – τεχνολογίες που: 

 προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων 

 προσφέρουν επιπλέον λειτουργικότητες λογισμικών άδειών χρήσης κτλ. 

K4: Ευχρηστία, φιλικότητα των λύσεων 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ευχρηστία, η φιλικότητα και η προσβασιμότητα των 
προσφερόμενων τεχνικών λύσεων του υποψήφιου αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. 
Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές λύσεις με χρήση μεθοδολογιών αξιολόγησης και 
βελτιστοποίησης ευχρηστίας. 

K5: Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η επεκτασιμότητα παραμετροποίηση,  διαλειτουργικότητα και 
βιωσιμότητα των προσφερόμενων τεχνικών λύσεων του υποψήφιου αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. 
Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές λύσεις που: 

 βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής  

 προσφέρουν άλλες δυνατότητες (ενδεικτικά) 
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o χρήσης του περιεχομένου   

o προσθήκης, επεξεργασίας περιεχομένου.  

K6: Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης 
του υποψήφιου αναδόχου, πλέον των απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε 
τεχνικές λύσεις με μεγάλη τεκμηρίωση επάρκειας της τεχνικής λύσης.  

K7: Ποιότητα και καταλληλότητα του demo 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα του demo που θα 
συμπεριλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί 
στα demo που αξιοποιούν πλήρως τις πληροφορίες και τεκμήρια που χορηγεί η αναθέτουσα Aρχή, 
παραμένουν πιστά σε αυτές τις πληροφορίες και ταυτόχρονα ζωντανεύουν πειστικά τις σκηνές 
που αναπαρίστανται. 

K8: Οργανωτική αποτελεσματικότητα σχήματος διοίκησης, μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί το σχήμα διοίκησης του υποψήφιου αναδόχου, πλέον των 
απαιτούμενων. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές προσφορές με επιπλέον προσωπικό 
στην ομάδα έργου ή σε προσωπικό με καλύτερα και επαρκέστερα από τα απαιτούμενα προσόντα 
(τεχνογνωσία και κατάρτιση).  

K9: Οργάνωση υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα) 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σύμφωνα 
με την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, εφόσον αυτό είναι μικρότερο από το απαιτούμενο 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

K10: Υπηρεσίες εκπαίδευσης – πιλοτικής λειτουργίας 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης. Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί 
κατά προτεραιότητα σε τεχνικές προσφορές με καλύτερες (ποσοτικά και ποιοτικά) υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας. 

Κ11: Υπηρεσίες εγγύησης - συντήρησης 

 Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας – συντήρησης. 
Μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθεί σε τεχνικές προσφορές με μεγαλύτερο προσφερόμενο χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας (ακέραιο αριθμό > δύο (2) έτη). 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

- 2.3.2.1 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. 2.3.1, παραπάνω. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, σύμφωνα με τις επιθυμητές 
κατευθύνσεις που επισημαίνονται με διπλή υπογράμμιση στην ανωτέρω παράγραφο 2.3.1. 

Επισημαίνεται ότι η κλιμάκωση της βαθμολόγησης για κάθε ένα από τα κριτήρια θα γίνεται σύμφωνα με 
τον πίνακα που ακολουθεί: 

Βαθμός εκπλήρωσης των απαιτήσεων του κριτηρίου Βαθμός 
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Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι ελάχιστοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 100 

Ικανοποιούνται όλοι οι ελάχιστοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρονται 
κάποια επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με τις επιθυμητές κατευθύνσεις 

110 

Ικανοποιούνται όλοι οι ελάχιστοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρονται 
αρκετά επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με τις επιθυμητές κατευθύνσεις 

120 

Ικανοποιούνται όλοι οι ελάχιστοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρονται 
πολλά επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με τις επιθυμητές κατευθύνσεις 

135 

Ικανοποιούνται όλοι οι ελάχιστοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και προσφέρονται 
πάρα πολλά επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με τις επιθυμητές κατευθύνσεις 

150 

 

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

Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι προσφορά που δεν καλύπτει/παρουσιάζει αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. 

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

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 

- 2.3.2.2 Κατάταξη προσφορών  

Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Πi = 80 x (Βi/Bmax) + 20 x (Kmin/Κi) 

όπου:  

Βmax η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη  Τεχνική Προσφορά  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i 

Κmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Πi  τελική βαθμολογία της προσφοράς i στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Πi. 

- 2.3.2.3 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα της συνολικής οικονομικής προσφοράς για το 
έργο, χωρίς ΦΠΑ. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος. 
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

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

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτό. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) 
παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης σύμφωνα με τα περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV και το χορηγούμενο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

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

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
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Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

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

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 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα V της διακήρυξης.  

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

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

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

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

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

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

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

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 16.12.2022 και ώρα 13:00. 

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

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

Ειδικότερα : 

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η 
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων 
της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με 
βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

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

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

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

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση. 

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

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

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
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Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου. 

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

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

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

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

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

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

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

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

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

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

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

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

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

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

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)  
σύμφωνα με τον υπ΄αριθμ. Ν. 4912/2022, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 

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

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

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

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

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας 
(τρόπος πληρωμής).  

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

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

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

Εγγύηση καλής Λειτουργίας : 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. Παράρτημα VI της Διακήρυξης), η αξία της οποίας 
θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) 
της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον 
προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του συνόλου του Έργου.  

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

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

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

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

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

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

4.3.3. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου 
λογισμικού βάσει του αντικειμένου της σύμβασης, στο πλαίσιο πρότασης επικαιροποίησης, έχουν 
ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 
προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

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. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα πρέπει να 
προσκομιστούν αντίστοιχα στοιχεία με όσα είχαν προσκομιστεί από τον αρχικό υπεργολάβο και να 
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τεκμηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος πληροί κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις που πληρούσε ο 
αρχικός υπεργολάβος και ότι συνολικά οι απαιτήσεις της διακήρυξης εξακολουθούν να πληρούνται. 

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

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

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

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

4.7 Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου 60% (ή περισσότερο, αν προηγουμένως έχει ληφθεί 
προκαταβολή μικρότερη του 40%) μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

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

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

γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 

με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την 

καταβολή του υπολοίπου με τμηματικές εξοφλήσεις μετά την παραλαβή των επί μέρους παραδοτέων της 

σύμβασης, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό 

διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 

παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 

γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την 

εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

γ.1 Καταβολή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (25 %) του συμβατικού τιμήματος, μετά την 

παραλαβή του συνόλου των εξής Παραδοτέων, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα «Παραδοτέα Έργου» 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης: 5,6,7,8, και 9  και 

αφού αφαιρεθεί: (i) ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό της 

πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος τόκος της 

προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι την εν λόγω 

τμηματική παραλαβή. 

γ.2 Καταβολή του υπόλοιπου του συμβατικού τιμήματος σαράντα πέντε τοις εκατό (75%), μετά την 

παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων της σύμβασης και αφού αφαιρεθεί: (i) το υπόλοιπο ποσοστό της 

χορηγηθείσας προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης 

από την προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να  επιλέξουν ένα από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής με σχετική 
δήλωση στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς τους. 

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

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

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της 
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 
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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 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

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

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται  στην αναθέτουσα αρχή 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. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παραλαβής είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 
σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες.  

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

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

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

Κατά την παραλαβή της σύμβασης προσκομίζονται υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
πλήρη, εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης. 

Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει λεπτομερώς αν τα παραδοτέα του αναδόχου πληρούν τις προδιαγραφές 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και στην τεχνική προσφορά του, καθώς και την 
εμπρόθεσμη παράδοσή τους. 

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

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

6.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινομένου 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 
αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220. 

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

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

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η Πράξη συνίσταται: 

i. Στον εμπλουτισμό περιεχομένου και την αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του Αρχείου του Μ. 
Κακογιάννη, με τη δημιουργία σειράς καινοτόμων εφαρμογών προβολής στο διαδίκτυο και σε κινητές - 
φορητές συσκευές με τεχνολογίες αιχμής, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και χρηστική 
ανάδειξη του «όλου» Αρχείου του μεγάλου σκηνοθέτη. Η καινοτόμος νέα αυτή προσέγγιση, προσδίδει 
έναν εξαιρετικά δυναμικό χαρακτήρα στο Αρχείο πολλαπλασιάζοντας το εύρος των δυνητικών χρηστών 
στο εξωτερικό και την Ελλάδα. 

ii.  Στην τεκμηρίωση και ολοκληρωμένη ψηφιακή επεξεργασία του υπάρχοντος πολύμορφου οπτικο-
ακουστικού υλικού επιλεγμένων εκδηλώσεων και πολύπλευρων δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά 
την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του Πολιτιστικού του Κέντρου. 

iii. Στη συστηματική αξιοποίηση μέσω σειράς καινοτόμων εφαρμογών του αρχείου των επιλεγμένων 
εκδηλώσεων και πολύπλευρων δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας 
του Πολιτιστικού του Κέντρου, τόσο διαδικτυακά, όσο και «εσωτερικά» σε επισκέψιμο χώρο μέσα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος,  

iv. Στην επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των υπόλοιπων 140 πρωτότυπων τευχών του 
«Αρχείου Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. και Ε. Γιολάση», το οποίο θα αριθμεί πλέον 750 
τεύχη της περιόδου 1949 – 1999. 

v. Στον εμπλουτισμό του πλήρους αρχείου των 750 θεατρικών προγραμμάτων του «Αρχείου 
Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. και Ε. Γιολάση» ώστε να περιλάβει το σύνολο των 
πολυτίμων πληροφοριών και μεταδεδομένων που περικλείει, με:  

- Την ενσωμάτωση 2.000 μεταδεδομένων, ώστε ο χρήστης (ευρύ κοινό, επιστήμονες, ερευνητές, 
μελετητές, σπουδαστές, κλπ.) να αποκτήσει πλέον πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις σημαντικότερες 
καλλιτεχνικές προσωπικότητες του θεάτρου, του χορού, αλλά και της μουσικής του περασμένου αιώνα. 
Θα αξιοποιηθεί ιδίως το ετήσιο αλμανάκ «ΘΕΑΤΡΟ», έκδοση των Θεόδωρου Κρίτα και Mάριου Πλωρίτη 
που άφησε εποχή, καλύπτοντας την περίοδο 1957 – 1970, και καταγράφει τα πεπραγμένα της ελληνικής 
θεατρικής ζωής στην περίοδο αυτή. 

- Την προσθήκη σειράς πληροφοριών, κειμένων και παραπομπών σχετικά με την ιστορία και την 
εξέλιξη του θεάτρου στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1949 – 1999. 

- Την τρισδιάστατη παρουσίαση επιλεγμένων «ιστορικών» σκηνικών θεατρικών παραστάσεων, 
μέσα από τα αντίστοιχα σχέδια κορυφαίων Ελλήνων εικαστικών. 

- Την πλήρη αξιοποίηση και προβολή του ολοκληρωμένου αρχείου, ως συνέχεια της πράξης που 
υλοποιήθηκε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007 – 2013.  

v. Στην αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση της υφιστάμενης εφαρμογής του 
χρονολογίου, καθώς επίσης και της εφαρμογής flip book του «Αρχείου θεατρικών προγραμμάτων του 
20ου αιώνα Γ. και Ε. Γιολάση».  

vi. Στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προβολής και επικοινωνίας ανάδειξης του πολιτιστικού 
πλούτου του Ιδρύματος. 

vii. Στην υλοποίηση μίας σειράς εφαρμογών με τεχνολογίες επαυξημένης (augmented reality) και 
εικονικής (virtual reality) πραγματικότητας για την προβολή του σημαντικού έργου του Μιχάλη 
Κακογιάννη με καινοτόμο τρόπο και μέσα προβολής. 
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Συνοπτική αναφορά πακέτων εργασίας έργου 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα Πακέτα Εργασίας που αναφέρονται στη συνέχεια. 
Σημειώνεται ότι τα Πακέτα Εργασίας 1-4 περιλαμβάνονται στο Υποέργο που υλοποιείται με ίδια μέσα. 

Πακέτο Εργασίας 5 Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού 

Πακέτο Εργασίας 6 
Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του διαδικτυακού 
τόπου του αρχείου του Μ. Κακογιάννη 

Πακέτο Εργασίας 7 Αναβάθμιση - εμπλουτισμός & ολοκλήρωση χρονολογίου 

Πακέτο Εργασίας 8 
Αναβάθμιση - εμπλουτισμός  εφαρμογής flip book για όλα τα 
πρόσθετα προγράμματα 

Πακέτο Εργασίας 9 Ανάπτυξη native εφαρμογών του portal για φορητές συσκευές 

Πακέτο Εργασίας 10 
Υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που θα 
ζωντανέψουν συγκεκριμένες εμβληματικές παραστάσεις με πλούσιο 
οπτικο-ακουστικό υλικό 

Πακέτο Εργασίας 11 Υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας  σε συσκευές  VR 

Πακέτο Εργασίας 12 
Δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων σε επιλεγμένα 
σκηνικά 

Πακέτο Εργασίας 13 
Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής με τίτλο:  γνωρίστε το 
Ελληνικό  Θέατρο του 20ου αιώνα 

Πακέτο Εργασίας 14 

Διαδραστικό Χρονολόγιο με τεχνολογίες επαυξημένης 
πραγματικότητας  AR σε επισκέψιμο χώρο για τα δεκάχρονα του 
Ιδρύματος με σταθμούς ενδιαφέροντος τις σημαντικότερες 
εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα στο Ίδρυμα με πλούσιο 
Οπτικοακουστικό υλικό. 

Πακέτο Εργασίας 15 

Ψηφιακός Χάρτης χωροθέτησης του έργου  του Κακογιάννη (Σινεμά 
θέατρο, όπερα κλπ.) ανά την υφήλιο που θα  οπτικοποιεί την 
Οικουμενικότητα του έργου του σκηνοθέτη σε περιβάλλον 
διαδικτύου 

Πακέτο Εργασίας 16 
Εικονικό χρονολόγιο  virtual timeline VR  των σταθμών ζωής  του Μ. 
Κακογιάννη 

Πακέτο Εργασίας 17 
Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για τους χώρους που 
γυρίστηκαν οι ταινίες στην Ελλάδα 

Πακέτο Εργασίας 18 Μεταφράσεις στα Αγγλικά – Εκπαίδευση / Πιλοτική λειτουργία 

Πακέτο Εργασίας 19 
Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών oculus, λοιπού εποπτικού υλικού 
& αναλωσίμων 

 

Τεχνολογικοί Παράγοντες Έργου  

Για την σωστή υλοποίηση του έργου θα ληφθούν υπόψη διάφοροι κρίσιμοι τεχνολογικοί παράγοντες που 
αφορούν όλους τους τομείς και που συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

- Διαλειτουργικότητα εφαρμογών  

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη διαλειτουργικότητας της πράξης, ώστε να καταστεί 
δυνατή η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάθεση των υπηρεσιών πληροφόρησης, ανταλλαγής 
περιεχομένου και ψηφιακών δεδομένων, αλλά και οι υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης στο ευρύ κοινό.  

Εξετάζοντας την τεχνολογική διάσταση, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου 
συστήματος για την μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και 
διακινεί με άλλα συστήματα εσωτερικά και εξωτερικά του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Στο 
συγκεκριμένο σύστημα, οι πληροφορίες που καταγράφονται στην βάση δεδομένων του συστήματος και 
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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, η διάχυση της πληροφορίας 
και όχι η αποκλειστική χρήση της από ένα μόνο σύστημα και από συγκεκριμένους χρήστες, ικανοποιείται 
πλήρως. Για τον λόγο αυτό, είναι υψίστης σημασία η ύπαρξη  κατάλληλων services στο σύστημα, ώστε να 
είναι εφικτή η πρόσβαση στην 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 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 
συνεργαστεί με άλλα συστήματα, είτε εσωτερικά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 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 κ.λπ.). 

 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 μην 

μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο στη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και στη 

χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. 

 Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης των συστημάτων και των εφαρμογών 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 επεξεργασία ώστε να μην 

νομίσει 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 τα 

βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε ποιο 
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βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή 

προηγούμενο βήμα. 

- Πολυκαναλικότητα  

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης και υλοποίησης της εφαρμογής της διαδικτυακής 
πύλης κρίνεται η δυνατότητα θέασης και διάθεσής της μέσω πολλαπλών καναλιών διάθεσης της 
πληροφορίας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή ηχητικής ξενάγησης θα πρέπει να είναι native, και οι 
πλατφόρμες που θα καλύπτονται θα είναι κατ’ ελάχιστον Android & iOS. 

- Διαδραστικότητα 

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.  

- Γλώσσα:  

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα. Στο πλαίσιο του έργου το 
περιεχόμενο θα είναι σε ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή της γλώσσας θα πρέπει να επηρεάζει τόσο την 
ίδια την εφαρμογή όσο και το περιεχόμενο που αυτή 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 αποτελείται από σελίδες (Pages) με κείμενο, εικόνες, ήχο και 
video.  

Βασική απαίτηση είναι οι εφαρμογές να είναι εύχρηστες στην λειτουργία τους, να προσφέρουν 
«διαισθητική λογική πλοήγησης». 

- 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, 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 Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. 

Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της 
λειτουργίας του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης 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 το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. 

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

σε επίπεδο χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης (access control 

and authorization).  
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 Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).  

 Συμμόρφωση των ψηφιακών εφαρμογών με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων του 

νέου ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR.  

- Απαιτήσεις Ευχρηστίας συστημάτων 

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

χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών αλλά και μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία στην 

εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες. 

- Προσβασιμότητα  

Στο παρόν έργο η προσβασιμότητα διέπει όλες τις εργασίες. 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), σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ» (WGAG 2.0 level AA). 

Γενικές προδιαγραφές έργου 

- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει για διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) ετών 
υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για τα συστήματα και τις εφαρμογές, έτσι ώστε να επιλυθούν 
τυχόν προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν σφαλμάτων. Κατά την περίοδο αυτή, οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα πρέπει να είναι οι παρακάτω:  

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας. 

 Εύρυθμη λειτουργία της πύλης και των εφαρμογών σε βάση 24 x 7.  

 Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης πρέπει να είναι μικρότερος των 2 ωρών.  

 Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) πλήρης 

αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 
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από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 

προβλήματα.  

 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.  

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού.  

 Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες των συστημάτων του Ιδρύματος Μιχάλης 

Κακογιάννης, διαθέσιμη από τις 9:00 – 17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι 

προσβάσιμη μέσω email που θα δηλώσει ο Ανάδοχος.  

Σε περίπτωση υπέρβασης της απαιτούμενης ανταπόκρισης του Αναδόχου,  επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 
οι οποίες  υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συμβατικής 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, 

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

- Φιλοξενία Λογισμικών και Εφαρμογών 

Η φιλοξενία των συστημάτων και των εφαρμογών του έργου θα γίνει σε πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας 
νέφους (cloud). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει την τοπολογία της εγκατάστασης με τις εργασίες 
που θα υλοποιήσουν και να συμπεριλάβουν σ’ αυτή ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την εύρυθμη 
και ασφαλή λειτουργία της υποδομής στην πλατφόρμα φιλοξενίας.  

H φιλοξενία πρέπει να πληροί τουλάχιστον, τις παρακάτω απαιτήσεις ασφαλείας:  

 Τα δεδομένα να είναι αποθηκευμένα σε κέντρο φιλοξενίας (data center) το οποίο να βρίσκεται 

κατά προτίμηση εντός της χώρας, ή να βρίσκεται υποχρεωτικά εντός Ε.Ε., 

 Πιστοποίηση ποιότητας ISO:9001, 

 Υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99% με κάλυψη μέσω SLA,  

 Διαθέσιμη χωρητικότητα αποθηκευτικών μέσων τουλάχιστον 500 GB,  

 Απουσία Single Point of failure στην υποδομή 

Είναι επιθυμητό η εταιρία που κάνει τη φιλοξενία να έχει δικό της data center. Αν αυτό δεν καταστεί 
δυνατό, τότε να διαθέτει και η ίδια αντίστοιχες πιστοποιήσεις ή εγγυήσεις ασφάλειας και ποιότητας 
πλήρως συμμορφωμένη με την οδηγία που αφορά στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών του 
European cyber security strategy.  

Το data center αλλά και ο πάροχος της φιλοξενίας (αν δεν ταυτίζονται) οφείλουν να είναι συμμορφωμένοι 
με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, 
και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99 με όλες τις 
τροποποιήσεις που ισχύουν σήμερα.  

Είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της ακεραιότητας του εξοπλισμού της φιλοξενίας (servers, δικτυακές 
συσκευές, καλώδια κλπ.) σε φυσικό επίπεδο. Πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας από φυσικές καταστροφές (όπως φωτιά), αλλά και από μη εξουσιοδοτημένη φυσική 
πρόσβαση προς τον εξοπλισμό και τις ρυθμίσεις.  

Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείται η βάση να παρέχει τη δυνατότητα καθημερινού backup σε βάθος 
τουλάχιστον 7 ημερών. Η υποδομή που θα διατεθεί για τη φιλοξενία των εφαρμογών και λογισμικών του 
έργου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
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 Περιβάλλον διαχείρισης μέσω του οποίου θα μπορούν οι διαχειριστές να εκτελούν όλες τις 

εργασίες και να παρακολουθούν την λειτουργία του.  

 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνικούς σε 24ωρη βάση με χρήση συστημάτων 

απομακρυσμένης παρακολούθησης (CCTV και PLC) που σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

ειδοποιούν τους τεχνικούς που βρίσκονται σε επιφυλακή. 

Πακέτα Εργασίας 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου. 

- Πακέτο Εργασίας 5: Ψηφιοποίηση & ψηφιακή επεξεργασία υλικού 

 Στο εν λόγω Π.Ε. περιλαμβάνονται οι εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας του 

ακόλουθου υλικού: 

Τύπος Υλικού 
Ποσότητα 
(γενικά) 

Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης 

Φωτογραφίες 

και άλλο έντυπο 

υλικό  

1.000 

Σάρωση σε υψηλή ανάλυση ≥ 600 dpi Μορφή Jpeg 2000/tiff/raw 

Εικόνα διάθεσης στο διαδίκτυο 72-300 ppi / 24 bit βάθος χρώματος 

για τις έγχρωμες και 8 bit για τις ασπρόμαυρες / Εικόνα 

προεπισκόπησης 72 – 150/200 pixels    

Θεατρικά 

προγράμματα -  

έντυπο υλικό 

140 τεύχη 

7.700 σελ.   

Σάρωση σε υψηλή ανάλυση >600 dpi Μορφή Jpeg2000/ tiff/ raw 

Εικόνα διάθεσης στο διαδίκτυο 72-300 ppi / 24 bit βάθος χρώματος 

για τις έγχρωμες και 8 bit για τις ασπρόμαυρες / Εικόνα 

προεπισκόπησης 72 – 150/200 pixels    

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει  πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της υπ. αριθμ. πρωτ. 

5341/16.04.2018 επιστολής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με θέμα 

«Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Στο εν λόγω Π.Ε. περιλαμβάνονται τα εξής παραδοτέα: 

 Π.Ε. 5.1: οι εργασίες ψηφιοποίησης 1.000 φωτογραφιών και λοιπών τεκμηρίων  (αφίσες, booklet, 

κλπ.) των δράσεων και εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος κατά την πρώτη 

δεκαετία της πλήρους λειτουργίας του 

 Π.Ε. 5.2: οι εργασίες ψηφιοποίησης 7.700 σελίδων  των 140 πρόσθετων τευχών του «Αρχείου 

Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση» 

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.   

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 61/118





62 

 

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: µία εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο και µία 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. 

- Πακέτο Εργασίας 6: Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του 
αρχείου του Μ. Κακογιάννη 

Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίας εμπλουτισμού του 

υφιστάμενου δικτυακού τόπου: http://www.mcf-archives.gr/ με το υλικό που θα συγκεντρωθεί και 

ψηφιοποιηθεί στο προηγούμενο πακέτο εργασίας, καθώς και με την αντίστοιχη τεκμηρίωση που θα 

παραχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου που υλοποιείται με ίδια μέσα (βλ. Παράρτημα XII της παρούσας 

Διακήρυξης). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σωστά η διαδικασία του εμπλουτισμού θα πρέπει ο 

ανάδοχος να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα ανάπτυξης:  

Ανάλυση δεδομένων. 

Συγκέντρωση όλων των δεδομένων και των υπηρεσιών από την υπάρχουσα ιστοσελίδα και των νέων 

δεδομένων σε συνεργασία με τους υπευθύνους του έργου (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα 

ψηφιακά δεδομένα). Ανάλυση όλων των δεδομένων, καθορισμός της δομής και των υπηρεσιών που 

διαθέτει η ιστοσελίδα. Εντοπισμός το που θα ενταχθούν τα νέα τεκμήρια. Προσδιορισμός πιθανών νέων 

θεματικών παρουσίασης και του σημείου ένταξης των νέων ψηφιακών εφαρμογών. 

Αρχική φάση εμπλουτισμού της ιστοσελίδας. 

Επεξεργασία νέου υλικού για να μπορεί να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα. Καταχώρηση του υλικού με την 

χρήση του συστήματος είτε με αυτόματο τρόπο είτε με χειροκίνητη εργασία. 

Τελική φάση ανάπτυξης της ιστοσελίδας. 

Ενσωμάτωση όλων των επιμέρους λειτουργιών και εφαρμογών και πλήρη καταχώρηση όλων των νέων 

δεδομένων. Έλεγχος λειτουργίας και διόρθωση ή βελτίωση προβλημάτων. Ενσωμάτωση της Αγγλικής 

έκδοσης του νέου υλικού. 

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης.  

Ο ανάδοχος κατά την αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα πρέπει να λάβει υπόψιν του τα ακόλουθα:  

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο μίας πύλης. 

 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. 

 Χάρτη σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου. 

 Υποστήριξη τουλάχιστον δύο γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά) 

 Πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. 

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

και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 62/118





63 

 

 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes), έτσι 

ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. 

 Αδιάλειπτη λειτουργία που θα εξασφαλίζει την 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. 

 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. 

 Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης και των άλλων συνδεδεμένων 

συστημάτων. 

 Ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα. 

 Ενιαία διαχείριση περιεχομένου (Content Management) σε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα 

(ιστοσελίδα, εφαρμογή κινητών, οθόνες αφής). 

 Δυνατότητα συνεισφοράς περιεχομένου μέσω σχολιασμού από τους χρήστες (user contributed 

content) με τη μορφή σχολίων, φωτογραφιών, video. 

 Επεκτασιμότητα μέσω μηχανισμού plug-in ή modules, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη 

της διαδικτυακής πύλης. 

 Δυνατότητα υπηρεσιών newsletters, rss feeds. 

 Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιο εμπλουτισμού και ανασχεδιασμού της διαδικτυακής 

πύλης http://www.mcf-archives.gr/, ώστε να καταστεί πιο σύγχρονη και φιλικότερη στο χρήστη. Επιπλέον 

θα πρέπει να αξιοποιηθούν Web 2.0 εργαλεία για την υφιστάμενη ιστοσελίδα και να υπάρχει πλήρη 

διαλειτουργικότητα με όλες τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.  

- Πακέτο Εργασίας 7: Αναβάθμιση - εμπλουτισμός και ολοκλήρωση χρονολογίου του Αρχείου 
θεατρικών προγραμμάτων του 20ου αιώνα. 

 Το εν λόγω Π.Ε., το οποίο αποτελεί και αντίστοιχο παραδοτέο, αφορά στην αναβάθμιση και 

εμπλουτισμό της υφιστάμενης εφαρμογής χρονολογίου που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 

προηγούμενης ενταγμένης πράξης στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και είναι ενεργό στη δικτυακή διεύθυνση: 

http://xronologio.mcf-archives-tp.gr/ 

Ο κάθε σταθμός του χρονολογίου θα είναι εμπλουτισμένος με κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο 

πολυμεσικό υλικό, το οποίο θα ψηφιοποιηθεί και θα προστεθεί στους υφιστάμενους σταθμούς. Το 

ψηφιοποιημένο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του χρονολογίου θα προσαρμοστεί στις 

απαιτήσεις της εφαρμογής με την χρήση του κατάλληλου λογισμικού.  

Για την αναβάθμιση του διαδραστικού Χρονολογίου θα γίνει η αναγκαία ανάλυση απαιτήσεων, η 

επιστημονικά ορθή και τεκμηριωμένη επιλογή των περιόδων και στην συνέχεια η οριστική συγγραφή των 

αντίστοιχων κειμένων τεκμηρίωσης. Θα ακολουθήσει η αναβάθμιση των γραφικών του χρονολογίου που 

θα ακολουθούν την σχεδιαστική προσέγγιση των υπόλοιπων ψηφιακών εφαρμογών, η καταχώρηση του 

ψηφιοποιημένου υλικού από την βάση δεδομένων και τέλος η παραμετροποίηση και εγκατάσταση του 

χρονολογίου. 

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά στην ευχρηστία και την αισθητική της 

εφαρμογής πιθανόν να είναι απαραίτητη η χρήση των τελευταίων τεχνολογιών όπως JavaScript, css3 και 
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HTML5. Η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιείται αυτόνομα δίνοντας στο χρήστη την εμπειρία να 

ταξιδεύει μέσα στο χρόνο παρουσιάζοντάς του τα σημαντικότερα γεγονότα της θεατρικής ιστορίας στην 

Ελλάδα του 20ου αιώνα κάθε φορά. 

- Πακέτο Εργασίας 8: Αναβάθμιση - εμπλουτισμός  εφαρμογής flip book για όλα τα πρόσθετα 
προγράμματα  του Αρχείου θεατρικών προγραμμάτων του 20ου αιώνα. 

Το εν λόγω Π.Ε., το οποίο συνιστά και αντίστοιχο παραδοτέο, αφορά στην αναβάθμιση – 

εμπλουτισμό της υφιστάμενης διαδραστικής εφαρμογής με την μορφή ψηφιακού διαδραστικού βιβλίου 

(flip book) με ψηφιοποιημένο υλικό του Αρχείου θεατρικών προγραμμάτων του 20ου αιώνα. Το flip Book 

είναι ένα είδος ψηφιακού βιβλίου που εξοικειώνει την κίνηση ξεφυλλίσματος των σελίδων του έντυπου 

βιβλίου. Η υφιστάμενη εφαρμογή είναι ενεργή στη δικτυακή διεύθυνση: http://flipbook.mcf-archives-

tp.gr/ 

Τα θεατρικά προγράμματα σε μορφή flip book θα διαθέτουν ένα πλήθος από δυνατότητες όπως:  

 μεγέθυνση κάθε σελίδας για εύκολη ανάγνωση 

 εκτύπωση σελίδων 

 πλήρης παραμετροποίηση viewer (χρώματα, διαθέσιμες λειτουργίες, γραμματοσειρά)  

 εισαγωγή συνδέσμων (links), βίντεο, αρχείων flash και ήχου στις σελίδες.  

 εισαγωγή και συλλογή δεδομένων από φόρμες συμπλήρωσης 

 εύκολη εξαγωγή και δημοσίευση στο διαδίκτυο 

Παράλληλα µε όλες αυτές τις δυνατότητες / ευκολίες έχει ρυθμιστεί καλύτερα και ο έλεγχος των 

πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού υλικού (Digital Rights Management) µε τη βοήθεια του σχετικού 

software αλλά και νομικών παρεμβάσεων. Η ρύθμιση αυτή έχει δώσει νέα ώθηση στη δημιουργία 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού µε τη μορφή ψηφιακών βιβλίων.  

Η εφαρμογή flip book θα είναι εμπλουτισμένη με κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο πολυμεσικό 

υλικό, που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

- Πακέτο Εργασίας 9: Ανάπτυξη native εφαρμογών του portal του Ι.Μ.Κ. για φορητές συσκευές 
(native mobile apps)  

 Το μέρος αυτό αναφέρεται στην υλοποίηση των εφαρμογών που θα εκτελούνται στα κινητά 

τηλέφωνα και θα προσφέρουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Κόμβου 

του Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι native, να είναι πλήρως διαλειτουργικές 

με την back office λύση και την διαδικτυακή πύλη, από όπου θα αντλούν το περιεχόμενο τους σε 

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

Οι εφαρμογές απαιτείται να είναι πλήρως διαδραστικές με δυνατότητα ανάκτησης δυναμικής 

πληροφορίας και περιεχομένου από κεντρικό διακομιστή μέσω ειδικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας πάνω 

από TCP/IP ή HTTP και για δίκτυα GPRS/3G/Wi-Fi. Βασική απαίτηση είναι οι εφαρμογές να είναι εύχρηστες 

στην 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 χεριού. 

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

ανάμεσα σε 2 αρχικά υποστηριζόμενες γλώσσες της εφαρμογής, Ελληνικά και  Αγγλικά. Η 

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

περιεχόμενο που αυτή παρέχει στον τελικό χρήστη.  

 Πλοήγηση / περιήγηση: η εφαρμογή θα πρέπει να προσφέρει ένα εύκολο τρόπο πλοήγησης / 

περιήγησης. Η εμπειρία χρήσης των εφαρμογών για τον χρήστη θα πρέπει να είναι 
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ταυτόσημη με την πλοήγηση ενός web site αποτελούμενου από σελίδες (pages) με κείμενο, 

εικόνες, ήχο και video, και η πλοήγηση μεταξύ των σελίδων να 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). 

Για την επιτυχία του Έργου είναι απαραίτητο κάθε εφαρμογή να εκκινεί σε μικρό χρόνο και να λειτουργεί 

με κατά το δυνατό ανεπαίσθητη καθυστέρηση. Ομοίως, σε σχέση με τις πληροφορίες / περιεχόμενο, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο φορέας θα δύναται να ενημερώνει το προβαλλόμενο περιεχόμενο και μετά 

το τέλος της ανάπτυξης της εφαρμογής. 

Σημαντικό είναι επίσης να περιορίζεται κατά το δυνατό η μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας, ώστε να περιορίζονται οι έμμεσες χρεώσεις προς τους τελικούς χρήστες. Επίσης, θα πρέπει η 

πρόσβαση σε κάθε εφαρμογή και στις υπηρεσίες του Έργου να παρέχεται με τρόπο εύκολο για το μέσο 

χρήστη. Στο παρόν μέρος του Έργου περιλαμβάνεται και κάθε ανάπτυξη ή άλλη εργασία που απαιτείται 

ώστε να δοθεί στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την 

εφαρμογή (π.χ. διάθεση μέσω appstore). 

Τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης των εφαρμογών σε φορητές συσκευές  

Δεδομένου ότι οι εφαρμογές θα είναι native διασφαλίζεται η συμβατότητα τους με την πλειονότητα των 

συσκευών smartphones και με μελλοντικές εκδόσεις των πλατφορμών λόγω της πολιτικής των 

κατασκευαστών να υποστηρίζουν backward compatibility.  

Επιμέρους θέματα των εφαρμογών 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνικές επιλογές που αφορούν σε επιμέρους θέματα των εφαρμογών 

χρήστη. 

 Γλώσσα. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα ανάμεσα στις  

υποστηριζόμενες γλώσσες των εφαρμογών.  Η επιλογή της γλώσσας θα επηρεάζει τόσο την ίδια 

την εφαρμογή, όσο και το περιεχόμενο που αυτή παρέχει στον τελικό χρήστη. Οι εφαρμογές θα 

αναγνωρίζουν κατά την εγκατάστασή τους την προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, αλλά ο 

χρήστης θα έχει και τη δυνατότητα επιλογής να αλλάξει από ειδικό μενού την γλώσσα σε αυτή 

που επιθυμεί. 

 Αλληλεπίδραση χρηστών. Οι εφαρμογές θα παρέχουν τη δυνατότητα κοινής χρήσης σχετικών 

δεδομένων (σχόλια ή παρατηρήσεις) μεταξύ ομάδων χρηστών. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο 

της σχετικής πληροφορίας θα είναι διαθέσιμο και οργανωμένο ανά θεματική ενότητα. 

 Κοινωνική δικτύωση. Οι εφαρμογές θα προσφέρουν τη δυνατότητα διασύνδεσης του 

περιεχομένου αυτού και σχολίων των χρηστών με χώρους κοινωνικής δικτύωσης στους οποίους οι 

χρήστες κατέχουν λογαριασμούς, όπως για παράδειγμα το Facebook και το Twitter.   

 Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ. Η κάθε εφαρμογή θα εξασφαλίζει την πρόσβαση και ευχρηστία του 

περιεχομένου από άτομα με αναπηρίες  (ΑΜΕΑ), με χρήση των Accessibility Guidelines που 

προτείνουν οι κατασκευαστές του κάθε λειτουργικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του 

έργου και θα ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού 

έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) και WCAG 2.0.  

 Χρόνοι απόκρισης και εκκίνησης. Ο χρόνος εκκίνησης της και ο χρόνος απόκρισης της κάθε 

εφαρμογής στις διαφορετικές ενέργειες του χρήστη θα είναι αμελητέος, δεδομένου ότι θα 

πρόκειται για native εφαρμογές και με αφετηρία το γεγονός ότι στις περιπτώσεις των multitasking 

συστημάτων (π.χ. Android) άλλες εφαρμογές που εκτελούνται παράλληλα δεν καταναλώνουν το 
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σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Το σύστημα κάθε εφαρμογής θα λειτουργεί και Offline ενώ θα 

έχει  μέγεθος  ≤ 150MB. 

 Δοκιμές ελέγχου. Για τις δοκιμές ελέγχου θα χρησιμοποιηθεί ειδική μεθοδολογία Quality 

Assurance. 

 Διάθεση των εφαρμογών για έξυπνες συσκευές: Οι εφαρμογές θα διατίθεται δωρεάν μέσω 

διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό (δηλαδή τη δωρεάν διάθεση μέσω διαδικτύου) θα χρησιμοποιηθεί 

η διαδικτυακή πύλη ή/και άλλος πρόσφορος τρόπος, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών 

(Apple store και Google Play) στα οποία είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να εγκαταστήσει τις 

εφαρμογές για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής.  

Διασύνδεση στοιχείων εφαρμογής και αποστολή δεδομένων  

Η κάθε εφαρμογή, για συγκεκριμένο τύπο λειτουργικού, θα αναγνωρίζει αυτόματα το resolution της 

συσκευής του χρήστη και με αυτό τον τρόπο θα εγκαθίσταται το κατάλληλο σετ γραφικών που θα 

αποτελεί το user interface της εφαρμογής. Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή της 

ενότητας, οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα είναι native εφαρμογές οι οποίες είναι ασύγκριτα 

ταχύτερες σε σχέση με τις web ή web kit εφαρμογές, γεγονός που βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. 

Σε ότι αφορά στο περιεχόμενο που θα ανανεώνεται δυναμικά στην εφαρμογή κάθε φορά που θα γίνεται 

χρήση των υπηρεσιών της Πύλης και ανάλογα με το είδος του περιεχομένου αυτό διακρίνεται σε: 

α) κείμενο 

β) επιπλέον φωτογραφίες, και  

γ) βίντεο 

Για τη μεταφορά των δεδομένων ενός σημείου από τη βάση δεδομένων προς μια κινητή συσκευή, θα γίνει 

μια σχετική μελέτη χρήσης δικτύου. 

- Πακέτο Εργασίας 10: Υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που θα ζωντανέψει 
συγκεκριμένες εμβληματικές παραστάσεις με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. 

Το εν λόγω Π.Ε., το οποίο επίσης αποτελεί και παραδοτέο, αφορά στην υλοποίηση ψηφιακής 

εφαρμογής που προορίζεται για κινητές συσκευές (tablets, pdas smart phones κ.λπ.) και αφορά σε ένα 

ταξίδι στην ιστορία του Θεάτρου με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. 

Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί και θα εγκατασταθεί σε χώρο του Ιδρύματος  ένα Panel διάστασης Α0 όπου 

επί της πληροφοριακής πινακίδας θα επικολληθεί εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο η οποία θα 

περιλαμβάνει: 

 σύντομο γενικό κείμενο 80 περίπου λέξεων, για το έργο 

 σύντομη αναφορά στην εφαρμογή για έξυπνες  συσκευές και οδηγίες εγκατάστασης αυτής 

 φωτογραφίες και άλλο πολυμεσικό υλικό που θα αναφέρονται στις αντίστοιχες παραπάνω 

θεματικές κατηγορίες 

Όλα τα κείμενα τα οποία θα υπάρχουν στην πινακίδα θα είναι εκτός από την ελληνική και στην αγγλική 

γλώσσα. 

Απαραίτητες εργασίες για τη δημιουργία του πάνελ είναι:  

Οι αναγκαίες εργασίες για την δημιουργία της  πινακίδας είναι: 

 η εργασία περισυλλογής και επεξεργασίας του υλικού  

 η συγγραφή και η μετάφραση των κειμένων  

 η επιλογή των φωτογραφιών από τις εμβληματικές παραστάσεις.   

 τα σχέδια όπου απαιτούνται  

 ο γραφικός σχεδιασμός της πινακίδας 
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 τα σκαναρίσματα των φωτογραφιών και των εικόνων  

 το layout της πινακίδας  

 η εκτύπωση της πινακίδας  

 η τοποθέτηση στο χώρο που θα υποδειχτεί. 

Στην εφαρμογή  της ψηφιακής ξενάγησης σε 6 επιλεγμένα σημεία πάνω στο panel  όπου το κάθε σημείο 

θα αφορά μία εμβληματική παράσταση, θα παρουσιάζεται με καινοτόμο τρόπο, με την τεχνολογία της 

επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), και σε πραγματικό χρόνο πλούσιο ψηφιακό υλικό 

που θα αφορά την παράσταση. 

Ειδικότερα ο χρήστης καθώς θα βρίσκεται μέσα στο χώρο του Ιδρύματος και έχοντας κατεβάσει στην 

φορητή συσκευή του το app (το οποίο θα περιλαμβάνει σαν sdk αρχείο την augmented reality εφαρμογή) 

θα στοχεύει μέσω της κάμερας του κινητού σε  προκαθορισμένες εικόνες στόχου (Markers / Image 

Targets), που θα έχουν αντιστοιχία σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω αυτής και  πάνω σε αυτές θα υπερτεθεί 

ψηφιακή πληροφορία οδηγώντας έτσι σε επαύξηση του πραγματικού χώρου. Το ψηφιακό περιεχόμενο 

που θα επαυξάνει τον πραγματικό χώρο θα είναι αποθηκευμένο στο app. Το περιεχόμενο θα μεταφέρεται 

στην εφαρμογή όταν αυτή το ζητήσει (π.χ. αναγνώριση μιας εικόνας στόχου) μέσω ασυρμάτων δικτύων IP 

(Wi-Fi, 4G) και θα μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά στην συσκευή (caching) έτσι ώστε να είναι άμεσα 

διαθέσιμο αν ζητηθεί ξανά.  

- Πακέτο Εργασίας 11: Υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας σε συσκευές VR. 

Κατά την υλοποίηση του παρόντος Π.Ε. θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή με την οποία θα μπορεί ο 

χρήστης να εξερευνά ένα επιλεγμένο αριθμό  παραστάσεων μέσα από διαδραστικές 3D σκηνές 

(Παραδοτέο).  

Χρήση και πλοήγηση 

Οι πλήρως διαδραστικές σκηνές θα μπορούν να περιστραφούν, να διευρυνθούν ή να προβληθούν 

από προκαθορισμένες γωνίες. Με τις προκαθορισμένες προβολές, ο χρήστης θα μπορεί εύκολα να 

περιηγηθεί σε πιο σύνθετες διαδρομές. Ορισμένες από τις τρισδιάστατες σκηνές θα περιέχουν 

λειτουργία Walk, επιτρέποντάς στον χρήστη να εξερευνήσει μια διαδρομή. 

Οι περισσότερες από τις σκηνές θα περιλαμβάνουν αφηγήσεις και ενσωματωμένες κινούμενες 

εικόνες / βίντεο. Θα μπορούν να περιέχουν επίσης λεζάντες και άλλα οπτικά ή ηχητικά στοιχεία. 

Συνοπτικά:  

 ο χρήστης θα μπορεί να περιστρέψει τη σκηνή σύροντας το δάχτυλό του 

 θα υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης της σκηνής μέσα ή έξω με τα δάχτυλά του 

 θα υπάρχει βασικό μενού με υποκατηγορίες για εναλλαγή μεταξύ προκαθορισμένων προβολών 

 θα υπάρχει επιλογή αλλαγής γλώσσας και άλλων λειτουργιών στο μενού περιβάλλοντος 

 δεν θα απαιτείται  γυροσκόπιο ή πυξίδα 

 θα υπάρχει πολυγλωσσική δυνατότητα 

 ο χρήστης θα μπορεί να μετακινεί την κινητή συσκευή του γύρω και να δει το περιβάλλον, σαν να 

κρατούσε μια φωτογραφική μηχανή 

 ο χρήστης θα μπορεί να αγγίξει την οθόνη για να δει τα hotspots και επιλέγοντας τα hotspots θα 

μεταφέρεται σε εκείνη την τοποθεσία. 

Η εφαρμογή θα είναι πλήρως διαδραστική (Interactive 3D) και θα μπορούν να προβληθούν μέσα από 

συσκευές VR Headsets στα οποία και θα είναι προ-εγκατεστημένη η εφαρμογή και θα προβάλλεται σε 

προκαθορισμένο χώρο μέσα στο Ίδρυμα. Συνολικά θα προβάλλεται το σύνολο των τρισδιάστατων 

αναπαραστάσεων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Έργου από το Παραδοτέο XIII.  
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Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR) 

Η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR) είναι μια διαδραστική εμπειρία που 

πραγματοποιείται μέσα σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον. Η εμπειρία μπορεί να περιλαμβάνει 

ακουστικά, οπτικά, απτικά και άλλα είδη αισθητηριακών αναδράσεων. Αυτό το τεχνητό περιβάλλον 

μπορεί να είναι παρόμοιο με τον πραγματικό κόσμο ή μπορεί να είναι φανταστικό, δημιουργώντας μια 

εμπειρία που δεν είναι εφικτή στη συνηθισμένη φυσική πραγματικότητα. Τα συστήματα επαυξημένης 

πραγματικότητας μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως μια μορφή VR που υπερθέτουν εικονικές 

πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, μέσω της κάμερας ενός smartphone ή συσκευής tablet.  

Η τρέχουσα τεχνολογία VR χρησιμοποιεί συνήθως συσκευές εικονικής πραγματικότητας ή 

περιβάλλοντα πολλαπλών προβολών, μερικές φορές σε συνδυασμό με φυσικά περιβάλλοντα ή σκηνικά. 

Με αυτά τα μέσα επιτυγχάνεται η δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων, ήχων και άλλων αισθήσεων που 

προσομοιώνουν τη φυσική παρουσία ενός χρήστη σε ένα εικονικό ή φανταστικό περιβάλλον. Ένα άτομο 

που χρησιμοποιεί εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας είναι σε θέση να «ερευνήσει» τον τεχνητό κόσμο, 

να κινηθεί γύρω του και να αλληλεπιδράσει με εικονικά χαρακτηριστικά ή αντικείμενα. Το φαινόμενο 

δημιουργείται συνήθως από τις συσκευές VR που αποτελούνται από οθόνη προβολής μπροστά στα μάτια, 

αλλά μπορούν επίσης να δημιουργηθούν σε ειδικά σχεδιασμένα δωμάτια με πολλαπλές μεγάλες οθόνες. 

Τα συστήματα VR που περιλαμβάνουν τη μετάδοση κραδασμών και άλλων αισθήσεων στον 

χρήστη μέσω ενός χειριστηρίου παιχνιδιών ή άλλων συσκευών είναι γνωστά ως απτικά συστήματα. Αυτή η 

απτική πληροφορία είναι γενικά γνωστή ως ανάδραση δύναμης σε εφαρμογές ιατρικής, βίντεο τυχερών 

παιχνιδιών και στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

Συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας (VR Headsets) 

Οι  σύγχρονες συσκευές VR χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που παίρνουν τα 

δεδομένα: Υπάρχουν οι κινητές και οι ενσύρματες συσκευές . Οι κινητές συσκευές αποτελούνται από ένα 

περίβλημα για το κεφάλι με φακούς στην θέση των ματιών στους οποίους τοποθετείτε το smartphone σας. 

Οι φακοί διαχωρίζουν την οθόνη του κινητού σε δύο οθόνες, μετατρέποντας το smartphone σε συσκευή 

VR. Οι κινητές συσκευές όπως το Samsung Gear VR και το Google Daydream View είναι από τις πιο 

οικονομικές και διαδεδομένες στην κατηγορία τους. 

Με τις κινητές συσκευές δεν υπάρχει ακριβής παρακολούθηση θέσης. Οι περισσότερες 

χρησιμοποιούν εντοπισμό κίνησης τριών βαθμών ελευθερίας (3DOF), που σημαίνει ότι μπορούν να 

ακολουθήσουν την κατεύθυνση που βλέπει ο χρήστης με μεγάλη ακρίβεια, αλλά δεν αναγνωρίζουν εάν 

κινείται προς τα εμπρός, προς τα πίσω, προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή σωστά. Για να 

παρακολουθήσουν με ακρίβεια την θέση, χρειάζεται μια συσκευή VR με παρακολούθηση κίνησης έξι 

βαθμών ελευθερίας (6DOF). Όλες οι ενσύρματες συσκευές VR έχουν αυτή την λειτουργία με την χρήση 

είτε εξωτερικών αισθητήρων είτε με κάμερες που ανιχνεύουν το περιβάλλον γύρω από τη συσκευή. 

Οι ενσύρματες συσκευές όπως το Oculus Rift, το HTC Vive και το PlayStation VR συνδέονται με 

καλώδια σε υπολογιστές (ή στην περίπτωση του PS VR, σε ένα PlayStation 4). Το καλώδιο καθιστά λίγο 

δύσκολη την κίνηση, αλλά βάζοντας όλη την υπολογιστική επεξεργασία σε έναν υπολογιστή, σημαίνει ότι 

η εμπειρία του VR να είναι πολύ πιο σύνθετη και διαδραστική. Η χρήση ειδικής οθόνης στη συσκευή, αντί 

για την οθόνη του smartphone, καθώς και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες κίνησης και ένας εξωτερικός 

ανιχνευτής, βελτιώνει θεαματικά την πιστότητα εικόνας και την παρακολούθηση της κίνησης. 

Τέλος, υπάρχει μια καινούργια ξεχωριστή κατηγορία, οι αυτόνομες συσκευές VR. Οι αυτόνομες 

συσκευές προσφέρουν μια βολική εναλλακτική λύση για τις συσκευές με βάση το τηλέφωνο και τις 

ενσύρματες, επειδή δεν απαιτούν πρόσθετη συσκευή για να τρέξουν. Πρόκειται για κινητές συσκευές VR 
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με ενσωματωμένα smartphone Android και ενσωματωμένες οθόνες (χωρίς την κυψελοειδή λειτουργία). 

Το Lenovo Mirage Solo, για παράδειγμα, βασίζεται στο Google Daydream και χρησιμοποιεί επεξεργαστή 

Snapdragon 835 και το Oculus Go τρέχει σε μια πλατφόρμα πολύ παρόμοια με το σύστημα Oculus Gear VR 

και χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 821. Ο χρήστης μπορεί να αναμένει παρόμοια απόδοση σε 

αυτές τις συσκευές όπως θα γινόταν σε μια προβολή Daydream View ή Gear VR με ένα συμβατό 

smartphone. Το Oculus Go είναι ακριβότερο από τις κινητές συσκευές VR, αλλά σε αντίθεση με αυτές, δεν 

χρειάζεται ένα συμβατό smartphone για να χρησιμοποιηθεί. 

● Πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη χρήση, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το 

συντονισμό χειρός-οφθαλμού, την ισορροπία του ατόμου και την ικανότητα πολλαπλών εργασιών. 

Στάδια ανάπτυξης της εφαρμογής  

Η δημιουργία αυτής της εικονικής περιήγησης  περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

- Προ-παραγωγή: Δημιουργία σεναρίου, δημιουργία μοντέλων και επιλογή τεκμηριωτικού υλικού 

προβολής  

Δημιουργία σεναρίου:  

Στην εικονική επαυξημένη περιήγηση στην περιοχή ενδιαφέροντος, τα παραπάνω δεδομένα θα 

πρέπει να συνδυαστούν με ένα συγκεκριμένο σενάριο εφαρμογής, που θα είναι εύχρηστο στην 

πλοήγηση από τους χρήστες και ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί και εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Ο θεατής θα μπορεί μα πλοηγηθεί με τη χρήση της κινητής του συσκευής ή μιας συσκευής VR ή  

Oculus VR ή ισοδύναμης. 

Πλοήγηση και διάδραση  

Η πλοήγηση στον εικονικό χώρο θα γίνεται σε πρώτο πρόσωπο και θα γίνεται χειροκίνητα ή 

αυτόματα: 

 κατά την χειροκίνητη πλοήγηση ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τα πλήκτρα σε συνδυασμό με την 

οθόνη αφής της κινητής συσκευής ή/και τους αισθητήρες θέσης για να πλοηγηθεί στο εικονικό 

χώρο της επιλεγμένης περιοχής της παράστασης, 

 κατά την αυτόματη πλοήγηση ο χρήστης επιλέγει μεταξύ προκαθορισμένων διαδρομών – 

εικονικών ξεναγήσεων οι οποίες θα καλύπτουν τα πιο σημαντικά σημεία της επιλεγμένης 

περιοχής και τα οποία θα προκύψουν από το στάδιο της δημιουργίας σεναρίου.  

Ο χρήστης και στις δύο περιπτώσεις μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσει ένα βοηθητικό 

μενού το οποίο θα περιλαμβάνει εύκολη μετάβαση σε κάποιο άλλο σημείο της Εικονικής 

περιήγησης. 

Εκτός από την ελεύθερη πλοήγηση σε διάφορους χώρους, οι χρήστες θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν και χάρτη που θα παρουσιάζεται ως χωριστό παράθυρο στην οθόνη: πάνω του θα 

φαίνεται που κινούνται κάθε στιγμή, ώστε να είναι εύκολος ο προσανατολισμός τους και η 

προσέγγιση δραστηριοτήτων που τους ενδιαφέρουν.  

Η διάδραση στο εικονικό περιβάλλον και ανεξαρτήτως του τρόπου πλοήγησης γίνεται με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

Με το απλό άγγιγμα (tap) κάθε τρισδιάστατου μοντέλου, κλπ., εμφανίζεται στην οθόνη μια 

σύντομη περιγραφή και ένα μενού το οποίο εμφανίζει στο χρήστη το είδος των πρόσθετων 

πληροφοριών που υπάρχουν διαθέσιμες για αυτό το μοντέλο. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι κείμενο, φωτογραφίες, αφηγήσεις ή άλλου είδους ήχοι και 

video. Επιλέγοντας μια από αυτές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει, να δει ή να ακούσει 

τα αντίστοιχες πληροφορίες των αρχείων αυτών. 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 69/118





70 

 

Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα αρχεία αυτά, 

π.χ. ξεκινώντας ή σταματώντας ένα video, πλοηγούμενος στις φωτογραφίες μιας gallery, 

αυξομειώνοντας την ένταση μια αφήγησης κλπ. 

Για τους περισσότερο έμπειρους χρήστες δίνεται επίσης η δυνατότητα – αν το επιθυμούν -  να 

κάνουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις της τοποθέτησης στον εικονικό χώρο, όπως για παράδειγμα 

διορθώσεις γωνίας, zoom, σφάλματος gps, ταχύτητας κίνησης κλπ.         

Επιλογή τεκμηριωτικού υλικού:  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα πρέπει να επιλεχθεί και παρουσιαστεί το τεκμηριωτικό 

ψηφιακό υλικό διάχυσης των πληροφοριών των σημείων ενδιαφέροντος στους πολίτες. Επίσης θα 

πρέπει το υλικό να επεξεργαστεί καταλλήλως ώστε να μπορεί να εισαχθεί με τον πλέον ποιοτικό 

τρόπο εμφάνισης στο τελικό εικονικό κόσμο περιήγησης.  

- Παραγωγή: Σύνθεση τρισδιάστατου τοπίου, εισαγωγή μοντέλων και δημιουργία κώδικα 

αλληλεπίδρασης  

Η φάση αυτή θα αποτελέσει το κύριο επίπεδο σύνθεσης της εικονικής περιήγησης. Θα γίνει η 

σύνθεση του τρισδιάστατου χώρου στις διάφορες χρονολογικές εποχές που αναφέρονται τα 

τρισδιάστατα μοντέλα και το σενάριο της εφαρμογής. Ο τρισδιάστατος χώρος θα δημιουργηθεί με 

βάση τα υπάρχοντα δεδομένα από το αρχείο των θεατρικών προγραμμάτων από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

Ένα ακόμα στάδιο είναι η δημιουργία της κίνησης. Συνήθως είναι απλή και περιορίζεται σε κίνηση 

της ψηφιακής κάμερας στο χώρο. Φυσικά, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου μπορεί να απαιτηθεί 

και η δημιουργία πιο σύνθετης κίνησης όπως είναι η κίνηση εναλλακτικά: αντικειμένων και άλλων 

στοιχείων. 

- Μετα-παραγωγή: Αποσφαλμάτωση, βελτιστοποίηση, εξαγωγή τελικών εκδόσεων 

Το τελικό στάδιο της εικονικής εφαρμογής περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που 

μετατρέπουν μια τρισδιάστατη εφαρμογή σε μια επαγγελματική εφαρμογή, για χρήση και θέαση 

από το ευρύ κοινό. Θα πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι τόσο ποιοτικοί όσο και 

ποσοτικοί, να βρεθούν λάθη και παραλείψεις, να ελεγχθούν οι φόρτοι χρήσης και άλλοι 

παράμετροι που θα οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση του τελικού προϊόντος. Ακόμα στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να συγγραφούν τα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας της εικονικής εφαρμογής.  

Τέλος, θα γίνει η εξαγωγή των τελικών εκδόσεων της εικονικής εφαρμογής προσαρμοσμένη στους 

διάφορους τύπους προβολής και θέασης.  

- Πακέτο Εργασίας 12: Δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων σε επιλεγμένα θεατρικά 
σκηνικά του 20ου αιώνα. 

Στο εν λόγω Π.Ε., το οποίο αποτελεί και Παραδοτέο, προβλέπεται η υλοποίηση επιλεγμένων 

τρισδιάστατων αναπαραστάσεων από επιλεγμένα σκηνικά εμβληματικών θεατρικών παραστάσεων του 

20ου αιώνα, από το πλούσιο «Αρχείο Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση», το οποίο 

θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5. 

Τα ψηφιακά μοντέλα, ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες προβολής, είναι δυνατό να 

παρουσιάζουν αξονομετρικές ή προοπτικές αναπαραστάσεις της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και 

αρχιτεκτονικών στοιχείων που πιθανά σήμερα είναι κατεστραμμένα ή λείπουν (εφόσον αυτά έχουν 

τεκμηριωθεί).  
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Ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί εικονικά στους χώρους του σκηνικού των παραστάσεων και 

να αντλήσει πρόσθετες πληροφορίες, τόσο σε μορφή κειμένου όσο και εικόνας για τα ποικίλα στοιχεία της 

κάθε παράστασης. 

Για την ενσωμάτωση και παρουσίαση των τελικών τρισδιάστατων απεικονίσεων στις εφαρμογές, 

θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία τους, έτσι ώστε οι απεικονίσεις αφενός να είναι υψηλής 

συμβατότητας ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, λογισμικού και επεκτάσεων λογισμικού που 

χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης, και αφετέρου να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των σχετικών 

δεδομένων, να μην επιτρέπεται δηλαδή η μεταφόρτωση (download) των αρχείων από το χρήστη.   

Παραγωγή Τρισδιάστατων μοντέλων: 

Η λεπτομερής συγγραφή του σεναρίου αποτελεί την πιο κρίσιμη φάση του όλου έργου καθώς θα 

αποτελεί και οδηγό για τα τρισδιάστατα μοντέλα που θα δημιουργηθούν και που θα προβάλλονται στο 

σύστημα εικονικής περιήγησης της εφαρμογής. Τα τρισδιάστατα μοντέλα θα δημιουργηθούν με κάθε 

λεπτομέρεια σε συνάρτηση με τις τεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας αναπαραγωγής της εφαρμογής. 

Θα δημιουργηθούν όλα τα διαχρονικά μοντέλα ενώ θα επισημανθούν οι τυχόν ασάφειες σε μέρη που δεν 

υπάρχουν επαρκή δεδομένα τεκμηρίωσης. Η διαδικασία δημιουργίας τους θα πρέπει να ακολουθεί όλη 

εκείνη την διαδικασία δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων που έχει καθιερωθεί από την επιστημονική 

κοινότητα και ειδικά για έργα αναπαράστασης μνημειακών χώρων με τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών. 

Η διαδικασία αναλύεται στα παρακάτω στάδια: 

 H επεξεργασία και επεξήγηση του πρωτογενούς υλικού, 

 H κατασκευή των τρισδιάστατων γραφικών και 

Πρωτογενές υλικό γενικότερα, θεωρείται κάθε μορφή πληροφορίας που θα μετατραπεί σε 

ψηφιακά γραφικά. Μπορεί να είναι: επίσημες εκδόσεις που αναφέρονται στον χώρο, δηλαδή κείμενα, 

αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις κλπ. Πολλές φορές, απαιτείται να σταλεί 

προσωπικό στον υπό αναπαράσταση χώρο για να συλλέξει επιτόπου πληροφορίες και στοιχεία, να 

φωτογραφήσει λεπτομέρειες κτηρίων, επιγραφές ή χρωματικές αποδόσεις υλικών κατασκευής που δεν 

μπορούν να αποδοθούν σε αρχιτεκτονικά σχέδια. Επιπρόσθετα αρχιτεκτονικά και ελεύθερα σχέδια, 

προοπτικά κ.α. μπορεί να χρειαστεί να παραχθούν για να καλύψουν τυχόν κενά. 

Σε αυτή την φάση επίσης κατασκευάζονται γεωμετρικά περιγράμματα στερεών αντικειμένων από 

τα οποία δημιουργούνται τα τρισδιάστατα μοντέλα, καθώς επίσης και τα χρώματα και οι υφές των υπό 

κατασκευή ψηφιακών μοντέλων. 

Κατασκευή των τρισδιάστατων γραφικών (μοντελοποίηση, κίνηση). Πρώτο βήμα είναι η 

ψηφιακή κατασκευή των μνημείων ως τρισδιάστατα μοντέλα τα οποία θα δημιουργηθούν με κάθε 

λεπτομέρεια σε συνάρτηση με τις τεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας αναπαραγωγής της εφαρμογής. 

Θα δημιουργηθούν όλα τα διαχρονικά μοντέλα ενώ θα επισημανθούν οι τυχόν ασάφειες σε μέρη που δεν 

υπάρχουν επαρκή δεδομένα τεκμηρίωσης. 

Είναι σημαντική εδώ η έμφαση στην λεπτομερή ψηφιακή απόδοσή τους τόσο ως γεωμετρία αλλά 

και ως υφή (material). Οι υφές των υλικών θα προκύψουν με βάση τα στοιχεία που θα συλλεχθούν αλλά 

και με την χρήση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης από τα δομικά στοιχεία των υπό μοντελοποίηση 

αντικειμένων η κτιρίων. 

Τα 3D μοντέλα που θα παραχθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες ψηφιακές 

εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Συγκεκριμένα τα 3d σκηνικά που θα παραχθούν 

από αυτό το παραδοτέο θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εφαρμογής του Πακέτου Εργασίας 13.  
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- Πακέτο Εργασίας 13: Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής με τίτλο: «Γνωρίστε το Ελληνικό  
Θέατρο του 20ου αιώνα» 

 Το εν λόγω Π.Ε., αφορά στη δημιουργία μίας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής (Παραδοτέο) με 

ψηφιοποιημένο υλικό από το «Αρχείο Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση». Η 

διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή έχει σκοπό να καλύψει την θεματική ενότητα ολοκληρωμένα και να 

ωθήσει ειδικά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην αξιοποίηση των Η/Υ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ενθουσιάζοντάς τους και αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική της αξία.  

Η εκπαιδευτική εφαρμογή θα είναι εμπλουτισμένη με κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο πολυμεσικό 

υλικό, που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Μπορεί να περιλαμβάνει quiz, puzzles, 

παιχνίδια δράσης κ.ά. Σημαντικό στοιχείο μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής είναι η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σεναρίου και ο σαφής καθορισμός των στόχων του και του κοινού στο 

οποίο θα απευθύνεται.  

Η εκπαιδευτική εφαρμογή θα είναι ευέλικτη, καθώς ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει κάθε φορά την 

θεματική ενότητα που επιθυμεί. Τέλος θα απευθύνεται σε μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 

θα υποστηρίζει δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). 

- Στόχος εκπαιδευτικής εφαρμογής  

Κύριος στόχος της εφαρμογής είναι μέσα από τον πλούτο της παρουσίασης να κινητοποιηθούν οι 

μαθητές και να γεφυρωθεί ένα συχνά παρατηρούμενο κενό ανάμεσα στη φυσική τάση των 

παιδιών για μάθηση και τη συχνά παρατηρούμενη αντίδραση στους παραδοσιακούς 

δασκαλοκεντρικούς τρόπους διδασκαλίας. Ειδικότερα, ως στόχοι τίθενται οι παρακάτω: 

 να επικοινωνήσουν οι μαθητές με το Ελληνικό Θέατρο με τρόπο διαδραστικό, και να 

γνωρίσουν την ιστορία του χώρου  μέσα από τα μνημεία της 

 να εμπλέξει ενεργά τους εκπαιδευόμενους και να τους εμπνεύσει, ώστε να κάνει τη μάθηση 

και την αναζήτηση μέρος της ζωής τους 

 να τους ωθήσει στην αυτο-προσανατολιζόμενη μάθηση, κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος 

ακολουθεί ή προσαρμόζει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης στις ανάλογες δομές που του 

προσφέρονται 

 να διεγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μέσα από διερευνητικές 

μαθησιακές διεργασίες, καθώς και διεργασίες ανακάλυψης 

 να προάγει την κριτική σκέψη, τη φαντασία και την παρατηρητικότητα των μαθητών 

 να προκαλέσει τη συναισθηματική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων 

 η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με στόχευση σε  μαθητές από 10-15 ετών 

Οι τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης της εφαρμογής είναι ανάλογες με αυτές της εφαρμογής του 

παραδοτέου 9.  

- Πακέτο Εργασίας 14: Διαδραστικό Χρονολόγιο με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας  
AR σε επισκέψιμο χώρο για τα δεκάχρονα του Ι.Μ.Κ., με σταθμούς ενδιαφέροντος τις 
σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα στο Ίδρυμα με πλούσιο οπτικοακουστικό 
υλικό. 

Με το παρόν Π.Ε. προτείνεται να αναπτυχθεί εντός του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ του Ι.Μ.Κ. μία  

εφαρμογή ξενάγησης σε iOS & Android (Παραδοτέο), όπου με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας 

θα προβάλει τους σημαντικότερους σταθμούς από την Ιστορία του Ιδρύματος από το 2010 έως σήμερα.   

Μέσω της  εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας ο επισκέπτης θα λαμβάνει  περισσότερες 

πληροφορίες για την Ιστορία του Ιδρύματος, καθώς και πλούσιο πολυμεσικό υλικό από παραστάσεις, 
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εκδηλώσεις, δρώμενα, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες, αλλά και πολλές δράσεις του Ι.Μ.Κ. στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Η εφαρμογή θα προσφέρεται μέσω ενός εκτυπωμένου χρονολογίου μεγάλων διαστάσεων (μήκος 

περίπου 4 μ. Χ 0,8 μ. πλάτος) που θα επικολληθεί σε επισκέψιμο χώρο στον πρώτο όροφο όπου θα 

παρουσιάζονται διάφοροι χρονολογικοί σταθμοί. Ο κάθε σταθμός θα είναι εμπλουτισμένος με ψηφιακό 

ενημερωτικό  υλικό στο οποίο ο χρήστης σημαδεύοντας με την κάμερά του στον ανάλογο marker που θα 

υπάρχει σε εκείνο το σημείο θα του προφέρει με επαυξημένη πραγματικότητα το αντίστοιχο περιεχόμενο.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης της εφαρμογής είναι όμοιες με αυτές της εφαρμογής του 

Πακέτου Εργασίας 11.  

- Πακέτο Εργασίας 15: Ψηφιακός Χάρτης χωροθέτησης του έργου του Κακογιάννη (Σινεμά 
θέατρο, όπερα κλπ.) ανά την υφήλιο που θα  οπτικοποιεί την Οικουμενικότητα του έργου του 
σκηνοθέτη σε περιβάλλον διαδικτύου. 

Το Π.Ε. και το αντίστοιχο παραδοτέο αφορά στη δημιουργία ενός ψηφιακού παγκόσμιου χάρτη 

όπου θα αποτυπώνονται σε σημεία ενδιαφέροντος οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ζωή του σκηνοθέτη· 

αφορά στην ουσία την  χωροθέτηση του έργου του, π.χ. θα υπάρχει ένα σημείο ενδιαφέροντος στα Χανιά 

της Κρήτης όπου γυρίστηκε η ταινία «Ζορμπάς». Επιλέγοντας το σημείο αυτό θα μπορεί ο χρήστης να 

λαμβάνει πληροφορία σχετικά με την ταινία και να βλέπει πολυμεσικό υλικό από αυτή. Η εφαρμογή αυτή 

θα εγκατασταθεί σε οθόνη αφής διάστασης τουλάχιστον 42 ιντσών, σε σημείο μέσα στο Ίδρυμα ώστε να 

μπορεί να είναι προσβάσιμο από τους επισκέπτες του ιδρύματος.  

Ο χάρτης θα δημιουργηθεί σε περιβάλλον πολυμεσικής εφαρμογής και οι τεχνικές προδιαγραφές 

υλοποίησης είναι οι ακόλουθες:  

- Προδιαγραφές πολυμεσικών εφαρμογών  

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 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 
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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 

στο χρήστη να διακόψει την οποιαδήποτε ενέργεια και να επανεκκινήσει 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 έτσι θα δινόταν 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 επιλογή γλώσσας 

Η κάθε εφαρμογή θα χρησιμοποιεί διεπαφές και σε ξενόγλωσση έκδοση. 

 η παροχή βοήθειας 

Θα παρέχεται βοήθεια για τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Γι’ αυτό σε κάθε τμήμα της 

εφαρμογής, θα αποφασιστεί το είδος της προσφερόμενης 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 εφαρμογής 

Η δομή της  εφαρμογής θα είναι σαφής και εύληπτη για το χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι θα 

ακολουθεί μία ιεραρχική διάταξη, δίχως όμως να περιορίζει το χρήστη στη διαδρομή του για 

την προσπέλαση της πληροφορίας.  

Η εφαρμογή, εκτός από τις παραπάνω λειτουργικές προδιαγραφές θα έχει και τα χαρακτηριστικά που θα 

την καθιστούν εύχρηστη για κάθε χρήστη και συμβατή με τις απαιτήσεις κάθε υπολογιστικού συστήματος. 

 

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική ανάπτυξης του συστήματός της, η  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 16: Εικονικό χρονολόγιο virtual timeline VR των σταθμών ζωής του Μ. 
Κακογιάννη 

Η εφαρμογή, η οποία αποτελεί και Παραδοτέο του παρόντος Π.Ε., θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας και θα προβάλλεται στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ του Ι.Μ.Κ. μέσω σχετικής 

μάσκας 3d τύπου oculus ή ισοδύναμης. Ειδικότερα θα προβάλει σαν εικονικό χρονολόγιο τους πλέον 

σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Μιχάλη Κακογιάννη. Ο κάθε σταθμός θα περιλαμβάνει ψηφιακό 
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υλικό από το πλούσιο αρχείο του σκηνοθέτη. Συνολικά θα προβάλει επιλεγμένο υλικό, από τις ταινίες του 

Μ. Κακογιάννη (σύνολο 15), τις θεατρικές παραστάσεις (26 συνολικά), αλλά και τις 8 παραστάσεις όπερας 

που σκηνοθέτησε στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας. Επιπλέον θα προβάλλει υλικό από 

τις 4 ταινίες όπου ο Μ. Κακογιάννης εμφανίστηκε ως ηθοποιός στην αρχή της καριέρας του. Επομένως ο 

χρήστης μπαίνοντας στην εφαρμογή μέσω της κατάλληλης συσκευής θα επιλέγει τον αντίστοιχο πεδίο 

αναφοράς από τα 4 προαναφερόμενα είδη και θα ξεναγείται ανάλογα στους συγκεκριμένους 

χρονολογικούς – καλλιτεχνικούς σταθμούς ενδιαφέροντος.  

- Προδιαγραφές υλοποίησης εφαρμογής VR 

Οι πλήρως διαδραστικές σκηνές θα μπορούν να περιστραφούν, να διευρυνθούν ή να προβληθούν 

από προκαθορισμένες γωνίες. Με τις προκαθορισμένες προβολές, ο χρήστης θα μπορεί εύκολα να 

περιηγηθεί σε πιο σύνθετες διαδρομές. Ορισμένες από τις τρισδιάστατες σκηνές θα περιέχουν 

λειτουργία Walk, επιτρέποντάς στον χρήστη να εξερευνήσει μια διαδρομή. Οι περισσότερες από 

τις τρισδιάστατες σκηνές θα περιλαμβάνουν αφηγήσεις και ενσωματωμένες κινούμενες εικόνες / 

βίντεο. Θα μπορούν να περιέχουν επίσης λεζάντες και άλλα οπτικά ή ηχητικά στοιχεία. 

Συνοπτικά:  

 Ο χρήστης θα μπορεί να περιστρέψει τη σκηνή σύροντας το δάχτυλό του. Θα υπάρχει η 

δυνατότητα μεγέθυνσης της σκηνής μέσα ή έξω με τα δάχτυλά του. 

 Θα υπάρχει Βασικό μενού με υποκατηγορίες για εναλλαγή μεταξύ προκαθορισμένων 

προβολών. 

 Επιλογή αλλαγής γλώσσας και άλλων λειτουργιών στο μενού περιβάλλοντος. 

Δεν απαιτείται  γυροσκόπιο ή πυξίδα 

 Θα υπάρχει πολυγλωσσική δυνατότητα. 

 Ο χρήστης θα μπορεί να μετακινεί την κινητή συσκευή του γύρω και να δει το περιβάλλον σαν 

να κρατούσε μια φωτογραφική μηχανή. 

 Να αγγίξει την οθόνη για να δει τα hotspots. Επιλέγοντας τα hotspots θα μεταφερθεί σε εκείνη 

την τοποθεσία. 

Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR) 

Η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR) είναι μια διαδραστική εμπειρία που 

πραγματοποιείται μέσα σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον. Η εμπειρία μπορεί να περιλαμβάνει 

ακουστικά, οπτικά, απτικά και άλλα είδη αισθητηριακών αναδράσεων. Αυτό το τεχνητό 

περιβάλλον μπορεί να είναι παρόμοιο με τον πραγματικό κόσμο ή μπορεί να είναι φανταστικό, 

δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν είναι εφικτή στη συνηθισμένη φυσική πραγματικότητα. Τα 

συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως μια μορφή VR που 

υπερθέτουν εικονικές πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, μέσω της κάμερας ενός smartphone ή 

συσκευής tablet.  

Η τρέχουσα τεχνολογία VR χρησιμοποιεί συνήθως συσκευές εικονικής πραγματικότητας ή 

περιβάλλοντα πολλαπλών προβολών, μερικές φορές σε συνδυασμό με φυσικά περιβάλλοντα ή 

σκηνικά. Με αυτά τα μέσα επιτυγχάνεται η δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων, ήχων και άλλων 

αισθήσεων που προσομοιώνουν τη φυσική παρουσία ενός χρήστη σε ένα εικονικό ή φανταστικό 

περιβάλλον. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας είναι σε θέση να 

«ερευνήσει» τον τεχνητό κόσμο, να κινηθεί γύρω του και να αλληλεπιδράσει με εικονικά 

χαρακτηριστικά ή αντικείμενα. Το φαινόμενο δημιουργείται συνήθως από τις συσκευές VR που 
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αποτελούνται από οθόνη προβολής μπροστά στα μάτια, αλλά μπορούν επίσης να δημιουργηθούν 

σε ειδικά σχεδιασμένα δωμάτια με πολλαπλές μεγάλες οθόνες. 

Τα συστήματα VR που περιλαμβάνουν τη μετάδοση κραδασμών και άλλων αισθήσεων 

στον χρήστη μέσω ενός χειριστηρίου παιχνιδιών ή άλλων συσκευών είναι γνωστά ως απτικά 

συστήματα. Αυτή η απτική πληροφορία είναι γενικά γνωστή ως ανάδραση δύναμης σε εφαρμογές 

ιατρικής, βίντεο τυχερών παιχνιδιών και στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

- Πακέτο Εργασίας 17: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για τους χώρους που 
γυρίστηκαν οι ταινίες στην Ελλάδα 

Το παρόν Π.Ε. και Παραδοτέο, αφορά σε μία εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που θα 

αναπτυχθεί σε πλατφόρμες iOS & Android, όπου θα προβάλει σημαντικό οπτικοακουστικό υλικό από τα 

γυρίσματα αλλά και αποσπάσματα ταινιών σε σημεία που έγιναν τα γυρίσματα τους: π.χ. στην ταινία 

«Στέλλα» που γυρίστηκε το 1955, το σημείο που γυρίστηκε η σκηνή του φόνου της Στέλλας, εκείνο το 

χαρακτηριστικό για εκείνη την εποχή, τρίστρατο, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου, 

Πλαπούτα και Τσαμαδού στα Εξάρχεια. Ανάλογα, σε περιοχές του Πειραιά γυρίστηκαν άλλες 

χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. Οι ταινίες που θα παρουσιαστούν αφορούν ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τις κάτωθι:  

 «Στέλλα» 

 «Ζορμπάς» 

 «Ηλέκτρα» 

Συνολικά 9 επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος θα σημανθούν ψηφιακά με τεχνολογίες επαυξημένης 

πραγματικότητας 

- Επαυξημένη πραγματικότητα – Augmented reality.  

Ο χρήστης καθώς θα περιηγείται στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ του Ι.Μ.Κ. και έχοντας κατεβάσει στην φορητή 

συσκευή του το app (το οποίο θα περιλαμβάνει σαν sdk αρχείο την augmented reality εφαρμογή) θα 

στοχεύει  μέσω της κάμερας του κινητού σε  προκαθορισμένες εικόνες στόχου (Markers / Image Targets), 

που θα έχουν αντιστοιχία σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω αυτής και  πάνω σε αυτές θα υπερτεθεί 

ψηφιακή πληροφορία, οδηγώντας έτσι σε επαύξηση του πραγματικού χώρου. Το ψηφιακό περιεχόμενο 

που θα επαυξάνει τον πραγματικό χώρο θα είναι αποθηκευμένο στο app. Το περιεχόμενο θα μεταφέρεται 

στην εφαρμογή όταν αυτή το ζητήσει (π.χ. αναγνώριση μιας εικόνας στόχου) μέσω ασυρμάτων δικτύων IP 

(Wi-Fi, 4G) και θα μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά στην συσκευή (caching) έτσι ώστε να είναι άμεσα 

διαθέσιμο αν ζητηθεί ξανά.  

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα της χρήσης τεχνολογίας για την υπέρθεση 

πολυμέσων- ήχων, εικόνων και κειμένου - στον κόσμο που βλέπουμε.  Η επαυξημένη αισθητηριακή 

πληροφορία μπορεί να είναι εποικοδομητική (δηλ. προσθετική στο φυσικό περιβάλλον) ή καταστρεπτική 

(δηλαδή, κάλυψη του φυσικού περιβάλλοντος) και συνδέεται με τον φυσικό κόσμο έτσι ώστε να 

θεωρείται ως μια επιπλέον πτυχή του πραγματικού περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, η επαυξημένη 

πραγματικότητα μεταβάλλει τη συνεχή αντίληψη ενός ατόμου για ένα περιβάλλον του πραγματικού 

κόσμου. 

Η πρωταρχική αξία της επαυξημένης πραγματικότητας είναι ότι φέρνει τα στοιχεία του ψηφιακού κόσμου 

στην αντίληψη του ατόμου για τον πραγματικό κόσμο και δεν το κάνει ως απλή απεικόνιση δεδομένων, 

αλλά με την ενσωμάτωση στοιχείων που θεωρούνται φυσικά μέρη ενός περιβάλλον. Τα πρώτα 

λειτουργικά συστήματα AR που παρείχαν εκπληκτικές εμπειρίες μικτής πραγματικότητας για τους χρήστες 

επινοήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ξεκινώντας με το σύστημα εικονικών εγκαταστάσεων που 
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αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Armstrong της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ το 1992. Οι πρώτες 

εμπορικές εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις 

επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα η επαυξημένη πραγματικότητας βρίσκει 

χρήσεις σε πολλές βιομηχανίες, για παράδειγμα στην ανταλλαγή γνώσεων, στην εκπαίδευση, στη 

διαχείριση των δεδομένων πληροφόρησης και τη διοργάνωση μακρινών συναντήσεων. Η επαυξημένη 

πραγματικότητα μετασχηματίζει επίσης τον κόσμο του τουρισμού, όπου πληροφορίες για το μέρος ή ένα 

αντικείμενο μπορούν να εμφανιστούν με τη σάρωση ή την προβολή μιας εικόνας με μια κινητή συσκευή. 

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των παρουσιάσεων επαυξημένης 

πραγματικότητας θα είναι η Recognition  Based.  

Η  Recognition Based τεχνολογία χρησιμοποιεί μια κάμερα για τον εντοπισμό οπτικών δεικτών (Markers) ή 

αντικειμένων, όπως ενός QR / 2D κώδικα ή μέσω σημάνσεων φυσικού χαρακτηριστικού (NFT), για να 

παρουσιάσει μια υπέρθεση στο περιβάλλον μόνο όταν ο Marker εντοπίζεται από τη συσκευή. Η 

τεχνολογία AR που βασίζεται σε Markers εξαρτάται από τη φωτογραφική μηχανή της συσκευής για να 

διακρίνει έναν Marker από άλλα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου.  Για την αναγνώριση των Markers 

από την κάμερα μιας συσκευής πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με το μέγεθος του 

Marker, την φωτεινότητα του χώρου και την γωνία εστίασης. Αυτές οι προϋποθέσεις διαφέρουν από τους 

εσωτερικούς στους εξωτερικούς χώρους. 

Σε όλες τις τεχνολογίες για την αναγνώριση του περιβάλλοντος είναι αναγκαίο ο χρήστης να δώσει την 

άδεια χρήσης της κάμερας της συσκευής.  

-  Τεχνολογίες Ανάπτυξης - Περιβάλλον ανάπτυξης 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανάπτυξης παιχνιδιών και 

εφαρμογών 2D, 3D, VR και AR, όπως η Unity ή ισοδύναμη, η οποία θα προσφέρει ισχυρή μηχανή 

γραφικών και ευέλικτο περιβάλλον σχεδίασης με τη δυνατότητα επέκτασης και προσθήκης επιπλέον 

λειτουργιών. Θα πρέπει να είναι δυνατή η διάθεση της εφαρμογής σχεδόν σε οποιοδήποτε μέσο ή 

συσκευή χωρίς αλλαγές και διορθώσεις. Το build περιβάλλον της πλατφόρμας θα πρέπει να δίνει τη 

δυνατότητα για native εφαρμογές σε Android, iOS, Web, PC και πολλά άλλα. 

-  Διαθεσιμότητα εφαρμογής AR 

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαθεσιμότητα ανάλογα με 

το λογισμικό και τον τύπο της συσκευής. Στις εφαρμογές AR η διαθεσιμότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το AR SDK που θα επιλεχθεί κατά την ανάπτυξη. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει ως ένα βαθμό ανάλογα 

με το πλήθος των συσκευών και λογισμικών που υποστηρίζει το κάθε SDK, και των λειτουργιών που 

πρέπει να υποστηρίζει η εφαρμογή. Με αυτό τον τρόπο θα είναι διαθέσιμη σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα μοντέλα κινητών συσκευών Android και iOS. 

 

- Πακέτο Εργασίας 18: Μεταφράσεις στα Αγγλικά - Εκπαίδευση - Πιλοτική λειτουργία.  

Μεταφράσεις  

Οι εργασίες μετάφρασης περιλαμβάνουν τη μετάφραση γενικών κειμένων και επιλεγμένου υλικού για τις 

ψηφιακές εφαρμογές στα αγγλικά.  

Η μεταφραστική εργασία θα γίνει από έμπειρους μεταφραστές και με συγκεκριμένη μεθοδολογία 

μετάφρασης. Επίσης ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στη μετάφραση της ορολογίας σχετικά με το 

αρχείο του ΙΜΚ.  
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Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο 

του παρόντος τόσο από την πλευρά του χρήστη όσο και από την πλευρά του διαχειριστή. Η εκπαίδευση θα 

πραγματοποιηθεί σε χώρο του Ιδρύματος με φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, οι οποίοι 

θα επιλεγούν από την αναθέτουσα αρχή. 

Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

 η κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων, που θα αναλάβουν την υποστήριξη του συστήματος 

(διαχειριστές, χρήστες) 

 η 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 

 η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών και διαχειριστών του 

συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία. 

Στις υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται ολοκληρωμένο προτεινόμενο πρόγραμμα 

κατάρτισης, ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και γνωστικό αντικείμενο, καθώς επίσης αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης ανά ομάδα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικό κύκλο. 

 

Πιλοτική Λειτουργία  

Οι ενέργειες πιλοτικής λειτουργίας του έργου αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του έργου. Θα 

αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί 

η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων. Όλες οι εφαρμογές και τα επιπλέον συστήματα που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα περάσουν από πιλοτική λειτουργία για ένα μήνα όπου πρέπει να 

εντοπιστούν και διορθωθούν τυχόν παραλείψεις και δυσλειτουργίες.  

Η πιλοτική λειτουργία κρίνεται απαραίτητη καθώς θα συμβάλει στα ακόλουθα:  

 στην υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών 

 στις βελτιώσεις των εφαρμογών 

 στην επίλυση προβλημάτων και στην υποστήριξη των χρηστών 

 στη διόρθωση / διαχείριση λαθών. 

 στην υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, των εφαρμογών κ.λπ. 

 στην επικαιροποίηση (update) της τεκμηρίωσης. 

- Πακέτο Εργασίας 19: Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών oculus ή ισοδύναμων και λοιπού 
εποπτικού υλικού 

Στο πλαίσιο του παρόντος Π.Ε. θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου 

εξοπλισμού (Παραδοτέα), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών, 

καθώς επίσης και των αναγκαίων αναλωσίμων και υλικών επιστασίας, ως εξής:  

 Π.E. 19.1: 1 οθόνη αφής  - infokiosk  κατ’ ελάχιστον 42 ιντσών που θα  εγκατασταθεί στο κέντρο 

πληροφόρησης και θα παρουσιάζει το χάρτη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παραδοτέου  του   

Ψηφιακού Χάρτη χωροθέτησης  του έργου  του Κακογιάννη ανά την υφήλιο που θα  οπτικοποιεί 

την Οικουμενικότητα του έργου του σκηνοθέτη. 

Ενδεικτικές προδιαγραφές: Μέγεθος οθόνης: 106,7 cm (42"), Είδος οθόνης: LED, Βήμα 

εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία. RMS ονομαστική ισχύς: 20 W. Σχέδιο: Digital signage 
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flat panel, Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο), Τοποθέτηση: 400 x 400 mm. Ώρες λειτουργίας 

(ώρες/ημέρες): 18/7, Γλώσσες Οθόνης (OSD):, Ελληνικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ιταλικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Κορεατικά. Κατανάλωση ισχύος: 72 W, Συμμόρφωση 

εξοικονόμησης ενέργειας: B, Τάση εισόδου AC: 100 - 240 

 Π.E. 19.2: 10 vr headsets τύπου oculus ή ισοδύναμων, όπου θα είναι προεγκατεστημένες οι δύο  

εφαρμογές virtual ξενάγησης που θα υλοποιηθούν από τα παραδοτέα: παραδοτέο 12: Υλοποίηση 

εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας σε συσκευές VR και παραδοτέο 17: Εικονικό χρονολόγιο  

virtual timeline VR των σταθμών ζωής του Μ. Κακογιάννη. 

 Π.E. 19.3: 2 laptop + 2 desktop pc για την υποστήριξη της λειτουργίας των εφαρμογών που θα 

εγκατασταθούν στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ του ΙΜΚ. 

Ενδεικτικές προδιαγραφές: α) Laptop 17.3" i7-8750H/12GB/HDD 1TB & SSD 128GB/GTX 1050Ti 

4GB/Wi-Fi/BT. Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro GR ή ισοδύναμο. 

β) All in one PC 21.5'' i5-8500/8GB/HDD 500GB/FHD/UHD Graphics 630/Wi-Fi/BT. Λειτουργικό 

σύστημα: Windows 10 Pro GR ή ισοδύναμο. Δίκτυο Ethernet: 10/100/1000. Ενσύρματο 

πληκτρολόγιο και ποντίκι, ενσωματωμένα ηχεία, web camera. 

Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

 Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Κ.5. Ψηφιοποίηση υλικού  και ψηφιακή επεξεργασία υλικού    

 
1 Ψηφιοποιημένα τεκμήρια (θεατρικά προγράμματα, αφίσες, 

booklet, κλπ). 

ΝΑΙ 

 

  

 2 Σάρωση σε υψηλή ανάλυση (300 dpi το ελάχιστο). ΝΑΙ   

 3 Σάρωση με ειδικούς σαρωτές βιβλίου(book scanners) για 
ευαίσθητο έντυπο υλικό. ΝΑΙ   

 
4 

Φωτογραφίες και άλλο έντυπο υλικό  (αφίσες, booklet, κλπ.) των 

δράσεων και εκδηλώσεων του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ του 

Ιδρύματος κατά την πρώτη δεκαετία της πλήρους λειτουργίας 

του. 

ΝΑΙ (Αριθμός 
1.000) 

  

 
5 

Θεατρικά προγράμματα -  έντυπο υλικό - 140 τεύχη του «Αρχείου 

Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση». 

 

ΝΑΙ 

(7.700 σελ.) 

  

 6 
Σάρωση σε υψηλή ανάλυση ≥ 600 dpi Μορφή Jpeg 

2000/tiff/raw. 

ΝΑΙ   

 
7 

Αρχεία προβολής:  

 Εικόνα διάθεσης στο διαδίκτυο 72-300 ppi / 24 bit βάθος 

χρώματος για τις έγχρωμες και 8 bit για τις ασπρόμαυρες. 

 Εικόνα προεπισκόπησης 72 – 150/200 pixels. 

ΝΑΙ   

 

8 

Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της υπ. αριθμ. πρωτ. 

5341/16.04.2018 επιστολής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 

Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής 

Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

ΝΑΙ 

  

 
9 Λήψη μέτρων προστασίας του υλικού προς ψηφιοποίηση. 

ΝΑΙ 

(να 
αναφερθούν) 

  

 10 Ποιοτικός έλεγχος υλικού. ΝΑΙ   
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(να 
αναφερθούν 

οι σχετικές 
διαδικασίες) 

 11 Το masterfiles, καθώς και τα αντίγραφα αρχεία να παραδοθούν 
στον δικαιούχο σε ασφαλές αποθηκευτικό μέσο. 

Ναι   

  Ψηφιακή επεξεργασία, παραμετροποίηση υλικού    

 
12 

Απόδοση μοναδικής ονομασίας σε κάθε τεκμήριο και 
διασύνδεση του κάθε τεκμηρίου με τα μεταδεδομένα από το 
στάδιο της τεκμηρίωσης. 

ΝΑΙ  
 

 
13 

Να παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης των δεδομένων 
τεκμηρίωσης με όλες τις εναλλακτικές μορφές των πρωτογενών 
ψηφιακών τεκμηρίων. 

ΝΑΙ  
 

 

14 

Κατά την επεξεργασία θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής 
δυνατότητες διορθωτικών επεμβάσεων όπου απαιτούνται: 

 Απαλοιφής καμπυλότητας από το ψηφιακό τεκμήριο, καθώς 
και αυτόματης απαλοιφής δακτύλων από το ψηφιακό 
τεκμήριο. 

 Προεπισκόπησης των σαρωμένων εικόνων. 
 Διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης. 
 Ευθυγράμμισης. 
 Περιστροφή της εικόνας με ακρίβεια μοίρας. 
 Διαχωρισμού σελίδων με ταυτόχρονη κατάργηση περιοχής 

εικόνας. 
 Αποκοπής των περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο. 
 Αλλαγής προσανατολισμού, όταν απαιτείται. 
 Μετατροπής σε διαφορετικό format π.χ. από TIFF σε JPEG 

κοκ 
 Παραγωγής ψηφιακών υποκατάσταστων και αντιγράφων. 

ΝΑΙ  

 

 
15 Το αρχείο προβολής και το αρχείο προεπισκόπησης  να 

παραδοθούν στον δικαιούχο σε ασφαλές αποθηκευτικό μέσο. 

ΝΑΙ 

 
 

 

Κ.6. Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του διαδικτυακού 
τόπου του αρχείου του Μ. Κακογιάννη    

 1 
Αξιολόγηση της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Αρχείου Μ. 
Κακογιάννη. 

ΝΑΙ 
  

 2 
Δημιουργία αναφοράς βελτιώσεων και αναβάθμισης του 
διαδικτυακού τόπου. 

ΝΑΙ 
  

  Γενικές προδιαγραφές     

 3 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική 
και το περιεχόμενο μίας πύλης. ΝΑΙ   

 4 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την 
περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. ΝΑΙ   

 5 Χάρτη σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του 
δικτυακού τόπου. ΝΑΙ   

 6 Υποστήριξη τουλάχιστον δύο γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά). ΝΑΙ   

 7 Πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. ΝΑΙ   

 
8 

Η διαδικτυακή πύλη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. 

ΝΑΙ  
 

 
9 

Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες 
(metadata attributes), έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν 
από τις μηχανές αναζήτησης. 

ΝΑΙ  
 

 
10 

Αδιάλειπτη λειτουργία που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και 
χωρίς προβλήματα, πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. 

ΝΑΙ  
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 11 Αξιοπιστία και απόδοση. ΝΑΙ   

 12 Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. ΝΑΙ   

 
13 

Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει 
ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της 
δικτυακής υποδομής. 

ΝΑΙ  
 

 14 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. ΝΑΙ   

 15 Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης και 
των άλλων συνδεδεμένων συστημάτων. ΝΑΙ   

 16 Ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα. ΝΑΙ   

 
17 

Ενιαία διαχείριση περιεχομένου (Content Management) σε όλα 
τα συνδεδεμένα συστήματα (ιστοσελίδα, εφαρμογή κινητών, 
οθόνες αφής). 

ΝΑΙ  
 

 
18 

Δυνατότητα συνεισφοράς περιεχομένου μέσω σχολιασμού από 
τους χρήστες (user contributed content) με τη μορφή σχολίων, 
φωτογραφιών, video. 

ΝΑΙ  
 

 19 Επεκτασιμότητα μέσω μηχανισμού plug-in ή modules, ώστε να 
επιτρέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης. ΝΑΙ   

 20 Δυνατότητα υπηρεσιών newsletters, rss feeds. ΝΑΙ   

 21 Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κ.λπ.) ΝΑΙ   

  Εμπλουτισμός διαδικτυακής πύλης    

 22 Προσαρμογή νέου υλικού στις απαιτήσεις της ιστοσελίδας. ΝΑΙ   

 
23 

Εισαγωγή και συμπλήρωση των πεδίων, τα οποία περιγράφουν 
με τον πληρέστερο τρόπο τα τεκμήρια και σύμφωνα με 
συγκεκριμένα πρότυπα μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ  
 

 24 Δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης μετάπτωσης δεδομένων. ΝΑΙ   

 25 Ένταξη του υλικού στις  θεματικές. ΝΑΙ   

 26 Έλεγχος για λάθη και διορθωτικές ενέργειες. ΝΑΙ   

 27 Δημιουργία νέων θεματικών εφόσον είναι απαιτητό. ΝΑΙ   

 28 Συνεχής ενημέρωση από το προσωπικό του ΙΜΚ. ΝΑΙ   

 29 Εκπαίδευση στην χρήση του στο προσωπικό του ΙΜΚ. ΝΑΙ   

 30 Χρήση από σύγχρονες κινητές συσκευές (smartphones, tablets). ΝΑΙ   

 31 Χρήση από ΑμεΑ:  W3C Web Accessibility Initiative (WAI) Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, level AA. ΝΑΙ  

 

Κ.7. Αναβάθμιση - εμπλουτισμός & ολοκλήρωση χρονολογίου    

 1 
Έλεγχος της εφαρμογής που φιλοξενείται στην διεύθυνση: 
http://xronologio.mcf-archives-tp.gr/  

ΝΑΙ 
 

 

 2 
Δημιουργία αναφοράς βελτιώσεων και αναβάθμισης του 
χρονολογίου. 

ΝΑΙ 
 

 

 3 Ανάλυση απαιτήσεων. ΝΑΙ   

 4 
Επιστημονικά ορθή και τεκμηριωμένη επιλογή των περιόδων του 
χρονολογίου. 

ΝΑΙ 
 

 

 5 Οριστική συγγραφή των αντίστοιχων κειμένων τεκμηρίωσης. ΝΑΙ   

 
6 

Αναβάθμιση των γραφικών του χρονολογίου που θα 
ακολουθούν την σχεδιαστική προσέγγιση των υπόλοιπων 
ψηφιακών εφαρμογών. 

ΝΑΙ 
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 7 
Ο κάθε σταθμός του χρονολογίου θα είναι εμπλουτισμένος με 
κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο πολυμεσικό υλικό. 

ΝΑΙ 
 

 

 8 Προσαρμογή νέου υλικού στις απαιτήσεις του χρονολογίου. ΝΑΙ   

 9 Η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιείται και αυτόνομα. ΝΑΙ   

Κ.8. Αναβάθμιση - εμπλουτισμός  εφαρμογής flip book για όλα τα 
πρόσθετα προγράμματα 

  
 

 1 
Έλεγχος της εφαρμογής που φιλοξενείται στην διεύθυνση: 
http://flipbook.mcf-archives-tp.gr/  

ΝΑΙ 
 

 

 2 
Δημιουργία αναφοράς βελτιώσεων και αναβάθμισης της 
εφαρμογής Flipbook. 

ΝΑΙ 
 

 

 

3 

Τα θεατρικά προγράμματα σε μορφή flip book θα διαθέτουν ένα 
πλήθος από δυνατότητες όπως:  

 μεγέθυνση κάθε σελίδας για εύκολη ανάγνωση 
 εκτύπωση σελίδων 
 πλήρης παραμετροποίηση viewer (χρώματα, διαθέσιμες 

λειτουργίες, γραμματοσειρά)  
 εισαγωγή συνδέσμων (links), βίντεο, αρχείων flash και ήχου 

στις σελίδες 
 εισαγωγή και συλλογή δεδομένων από φόρμες 

συμπλήρωσης 
 εύκολη εξαγωγή και δημοσίευση στο διαδίκτυο 

ΝΑΙ 

 

 

 
4 

Έλεγχος των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού υλικού (Digital 
Rights Management) µε τη βοήθεια του σχετικού software αλλά 
και νομικών παρεμβάσεων. 

ΝΑΙ 

 
 

 5 
Η εφαρμογή flip book θα είναι εμπλουτισμένη με κείμενα, 
φωτογραφίες, βίντεο και άλλο πολυμεσικό υλικό. 

ΝΑΙ 
 

 

 6 Προσαρμογή νέου υλικού στις απαιτήσεις του Flipbook. ΝΑΙ   

 
7 

Αναβάθμιση των γραφικών του flipbook που θα ακολουθούν 
την σχεδιαστική προσέγγιση των υπόλοιπων ψηφιακών 
εφαρμογών.   

ΝΑΙ 

 
 

 8 Η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιείται και αυτόνομα. 
ΝΑΙ 

 
 

Κ.9. Ανάπτυξη native εφαρμογών του portal για φορητές συσκευές    

  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 της διαδικτυακής πύλης 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 (googleplay/applestore). 

ΝΑΙ  
 

 
4 

Οι εφαρμογές να είναι εύχρηστες στην 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 χεριού. 

ΝΑΙ  

 

 Γενικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής (App)    

 5 Να είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και Αγγλικά. ΝΑΙ   

 6 Να είναι ικανή να εντοπίζει αυτόματα τη θέση του χρήστη. ΝΑΙ   

 7 Τα τεκμήρια ή εκθέματα να παρουσιάζονται σε θεματικές 
κατηγορίες, π.χ. με διαφορετικό χρώμα ή σχήμα. και να είναι 

ΝΑΙ   
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εφικτό ο χρήστης να επιλέξει κάποιο από αυτά τα σημεία, ώστε 
να του παρασχεθούν επιπλέον πληροφορίες. 

 8 
Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αφήνει σχόλια και να 
προτείνει αλλαγές. 

ΝΑΙ  
 

 9 
Η εφαρμογή να εκκινεί σε μικρό χρόνο και να λειτουργεί με κατά 
το δυνατό ανεπαίσθητη καθυστέρηση. 

ΝΑΙ  
 

 
10 

Όλο το πληροφοριακό υλικό (κείμενα – φωτογραφίες κ.α.) που 
θα περιέχεται στην διαδικτυακή πύλη και στην εφαρμογή για 
κινητά, να είναι πλήρως συγχρονισμένα. 

ΝΑΙ  
 

 11 
Ενιαίο γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (GUI) με χρήση 
καρτελών (tabs). 

ΝΑΙ  
 

 
12 

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
ταχύτητα απόκρισης και στην βελτιστοποίηση της κατανάλωσης 
πόρων από την πλευρά της συσκευής. 

ΝΑΙ  
 

 
13 

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη ώστε οι 
χρήστες να μπορούν εύκολα να την φορτώσουν και 
εγκαταστήσουν στη συσκευή τους. 

ΝΑΙ  
 

 
14 

Η εφαρμογή να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
κυρίες κατηγορίες: Προβολή Θέσης, Κάτοψη του ΙΜΚ, Έντυπο 
υλικο,  Χρήσιμες Πληροφορίες, 

ΝΑΙ  
 

 
15 

Να μπορούν να προστεθούν επιμέρους λειτουργίες ή/και να 
τροποποιηθούν οι προαναφερόμενες πριν την παράδοση της 
εφαρμογής. 

ΝΑΙ  
 

 

16 

Η προβολή της πληροφορίας για διαδραστικό αντικείμενο 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 εκθεμα – τεκμήριο μπορούν να παρουσιάζονται 
ενδεικτικά οι ακόλουθες πληροφορίες.  

 1. Τίτλος  
 2. Σύντομη περιγραφή  
 3. Αναλυτική περιγραφή (π.χ. κείμενα, links)  
 4. Βασική φωτογραφία 
 5. Φωτογραφίες 

ΝΑΙ  

 

 
17 

Η εφαρμογή να είναι συμβατή και να λειτουργεί με απόλυτη 
συμβατότητα και ευχρηστία και σε υπολογιστή-ταμπλέτα 
(tabletpc) με λειτουργικό σύστημα android, IOS. 

ΝΑΙ  
 

 
18 

Ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής να παρέχει τη δυνατότητα 
αναβαθμίσεων στα νέα, ενώ με την χρήση του Android update 
θα μπορούν να πραγματοποιηθούν επιπλέον αλλαγές. 

ΝΑΙ  
 

 
19 

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  
 

 
20 

Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων  και ειδοποίησης του 
χρήστη προκειμένου να προβεί σε διαδικασία update/ 
αναβάθμιση. 

ΝΑΙ  
 

 21 Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ. ΝΑΙ   

Κ.10. Υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που θα 
ζωντανέψουν συγκεκριμένες εμβληματικές παραστάσεις με 
πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό 

  
 

 
1 

Ψηφιακή εφαρμογή που προορίζεται για κινητές συσκευές 
(tablets, pdas smart phones κ.λπ.) και αφορά σε ένα ταξίδι στην 
ιστορία του Θεάτρου με τεχνολογίες επαυξημένης 
πραγματικότητας. 

ΝΑΙ 

 

 

 2 
Δημιουργία και εγκατάσταση σε χώρο του ιδρύματος ενός Panel 
διάστασης Α0. 

ΝΑΙ 
 

 

 
3 

Επικόλληση εκτυπωμένου αυτοκόλλητου βινυλίου που θα 

περιλαμβάνει:  

 σύντομο γενικό κείμενο 80 περίπου λέξεων, για το έργο.  

ΝΑΙ 
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 σύντομη αναφορά στην εφαρμογή για έξυπνες  συσκευές 
και οδηγίες εγκατάστασης αυτής. 

 φωτογραφίες και άλλο πολυμεσικό υλικό που θα 
αναφέρονται στις αντίστοιχες παραπάνω θεματικές 
κατηγορίες 

 4 Κείμενα σε Ελληνικά και Αγγλικά. ΝΑΙ   

 
5 

Ενιαίος γραφικός σχεδιασμός της πινακίδας που θα ακολουθεί 

την σχεδιαστική προσέγγιση των υπόλοιπων ψηφιακών 

εφαρμογών.   

ΝΑΙ 

 

 

 6 Σημεία επαυξημένης πραγματικότητας πάνω στο panel. 
ΝΑΙ (αριθμός 

6)  
 

 
7 

Οι προβολές δεδομένων είναι δυνατές είτε από τις οθόνες 
κινητών συσκευών είτε από ειδικά γυαλιά προβολής Augmented 
Reality. 

ΝΑΙ  
 

 8 
Χρήση  augmented reality εφαρμογή με sdk αρχείο, που θα 
κατεβαίνει στην φορητή συσκευή. 

ΝΑΙ  
 

 9 
Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα επαυξάνει τον πραγματικό χώρο 
θα είναι αποθηκευμένο στο app. 

ΝΑΙ  
 

 
10 

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  

 

 11 
Χρήση κάμερας κινητού σε προκαθορισμένες εικόνες στόχου 
(Markers/ImageTargets). 

ΝΑΙ  
 

 12 Η AR τεχνολογία θα είναι τύπου Recognition Based. ΝΑΙ   

 13 Το Περιβάλλον ανάπτυξης θα είναι Unity ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   

Κ.11. Υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας  σε συσκευές  
VR 

  
 

 
1 

Εφαρμογή με την οποία θα μπορεί ο χρήστης να εξερευνά ένα 
επιλεγμένο αριθμό θεατρικών παραστάσεων μέσα από 
διαδραστικές 3D σκηνές. 

ΝΑΙ 

 
 

 2 
Ο χρήστης θα μπορεί να περιστρέψει/μεγεθύνει τη σκηνή 
σύροντας το δάκτυλό του. 

ΝΑΙ 
 

 

 3 
Θα υπάρχει βασικό μενού με υποκατηγορίες για εναλλαγή μεταξύ 
προκαθορισμένων προβολών. 

ΝΑΙ 
 

 

 4 
θα υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης της σκηνής μέσα ή έξω με 
τα δάχτυλά του. 

ΝΑΙ 
 

 

 5 
Επιλογή αλλαγής γλώσσας και άλλων λειτουργιών στο μενού 
περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ 
 

 

 6 Θα υπάρχει πολυγλωσσική δυνατότητα. ΝΑΙ   

 
7 

Ο χρήστης θα μπορεί να μετακινεί την κινητή συσκευή του και να 
εμφανίζεται το περιβάλλον -πέριξ- σαν να κρατούσε μια 
φωτογραφική μηχανή. 

ΝΑΙ 

 
 

 
8 

Ο χρήστης θα μπορεί να αγγίξει την οθόνη για να εντοπίσει 
τα hotspots. Επιλέγοντας τα hotspots θα μεταφέρεται στην 
εκάστοτε τοποθεσία. 

ΝΑΙ 

 
 

 
9 

Η εφαρμογή θα είναι πλήρως διαδραστική (Interactive 3D) και 
θα μπορούν να προβληθούν μέσα συσκευές VR Headsets στα 
οποία και θα είναι προ-εγκατεστημένη η εφαρμογή και θα 
προβάλλεται σε προκαθορισμένο χώρο μέσα στο Ίδρυμα. 

ΝΑΙ 

 

 

 10 Σενάριο εφαρμογής. ΝΑΙ   

 11 Δοκιμές ελέγχου. ΝΑΙ   

 12 Εκπαίδευση προσωπικού ΙΜΚ. ΝΑΙ   
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Κ.12. Δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων σε επιλεγμένα 
σκηνικά 

  
 

 
 

Υλοποίηση επιλεγμένων τρισδιάστατων αναπαραστάσεων από 
επιλεγμένα σκηνικά εμβληματικών θεατρικών παραστάσεων του 
20ου αιώνα, από το πλούσιο «Αρχείο Θεατρικών Προγραμμάτων 
του 20ου αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση». 

ΝΑΙ 

 

 

 
 

Ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί εικονικά στους χώρους του 
σκηνικού των παραστάσεων και να αντλήσει πρόσθετες 
πληροφορίες, τόσο σε μορφή κειμένου όσο και εικόνας για τα 
ποικίλα στοιχεία της κάθε παράστασης. 

ΝΑΙ 

 

 

  
Αξονομετρικές ή προοπτικές αναπαραστάσεις των ψηφιακών 
μοντέλων. 

ΝΑΙ 
 

 

  Κατάλληλη επεξεργασία τους για λόγους χρήσης και ασφαλείας. ΝΑΙ   

  
Έμφαση στην λεπτομερή ψηφιακή απόδοσή τους τόσο ως 
γεωμετρία αλλά και ως υφή (material). 

ΝΑΙ 
 

 

  Να αναφερθεί το λογισμικό δημιουργίας τους. ΝΑΙ   

 
 

Τα 3D μοντέλα που θα παραχθούν θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και από άλλες ψηφιακές εφαρμογές που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. 

ΝΑΙ 

 
 

  Χρήση τεκμηριωτικών δεδομένων του ΙΜΚ. ΝΑΙ   

  Πλήθος τρισδιάστατων μοντέλων. Τουλάχιστον 6   

Κ.13. 
Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής με τίτλο:  γνωρίστε το 
Ελληνικό  Θέατρο του 20ου αιώνα    

 
1 

Μια (1)   διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή με ψηφιοποιημένο 
υλικό από το «Αρχείο Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα 
Γ. & Ε. Γιολάση». 

ΝΑΙ   

 

2 

Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα και να συλλέξει πληροφορίες 
για τη κάθε θεματική  μέσα από τη συνδυασμένη και αρμονική 
χρήση κειμένου, φωτογραφιών, κινούμενων γραφικών και ήχου, 
βίντεο αλλά και να εμβαθύνει στην πληροφορία συμμετέχοντας 
σε παιχνίδια γνώσεων. 

ΝΑΙ   

 3 Συγγραφή και παρουσίαση σεναρίου της εφαρμογής. ΝΑΙ   

 4 Παρουσίαση εκπαιδευτική διάστασης της εφαρμογής. ΝΑΙ   

 5 Ηλικιακό φάσμα (6-9 ή 10-15 ετών ) εκπαιδευτικής εφαρμογής. ΝΑΙ   

 6 Quiz – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  - Παιχνίδια αναζήτησης. ΝΑΙ   

 7 Προσαρμογή εφαρμογής σε οθόνες αφής. ΝΑΙ   

 8 Εύκολό login μέσω mail ή μέσω κοινωνικών δικτύων. ΝΑΙ   

 
9 

Η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και να 
προσαρμόζεται σε κάθε τύπο οθόνης. 

ΝΑΙ   

 
10 

Η εφαρμογή θα κάνει χρήση όλης της υποδομής της 
διαδικτυακής πύλης του ΙΜΚ. 

ΝΑΙ   

 11 Γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά. ΝΑΙ   

K.14.  Διαδραστικό Χρονολόγιο με τεχνολογίες επαυξημένης 
πραγματικότητας AR σε επισκέψιμο χώρο για τα δεκάχρονα του 
Ιδρύματος με σταθμούς ενδιαφέροντος τις σημαντικότερες 
εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα στο Ίδρυμα με πλούσιο 
Οπτικοακουστικό υλικό.   

 

 
1 

Εφαρμογή ξενάγησης σε iOS & Android (Παραδοτέο), όπου με 
τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας θα προβάλει τους 
σημαντικότερους σταθμούς από την Ιστορία του Ιδρύματος από 
το 2010 έως σήμερα. 

ΝΑΙ 
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2 

Η εφαρμογή θα προσφέρεται μέσω ενός εκτυπωμένου 
χρονολογίου μεγάλων διαστάσεων (μήκος περίπου 4 μ. Χ 0,8 μ. 
πλάτος) που θα επικολληθεί σε επισκέψιμο χώρο στον πρώτο 
όροφο όπου θα παρουσιάζονται διάφοροι χρονολογικοί 
σταθμοί. 

ΝΑΙ 

 

 

 
3 

Ο κάθε σταθμός θα είναι εμπλουτισμένος με ψηφιακό 
ενημερωτικό  υλικό στο οποίο ο χρήστης σημαδεύοντας με την 
κάμερά του στον ανάλογο marker θα του προφέρει με 
επαυξημένη πραγματικότητα το αντίστοιχο περιεχόμενο. 

ΝΑΙ 

 

 

 4 Ανάλυση απαιτήσεων εφρμογής. ΝΑΙ   

 5 
Επιστημονικά ορθή και τεκμηριωμένη επιλογή των περιόδων και 
των σταθμών του χρονολογίου. 

ΝΑΙ 
 

 

 6 Συγγραφή των αντίστοιχων κειμένων τεκμηρίωσης. ΝΑΙ   

 7 Δοκιμές ελέγχου. ΝΑΙ   

 8 Εκπαίδευση προσωπικού ΙΜΚ. ΝΑΙ   

K.15. Ψηφιακός Χάρτης χωροθέτησης του έργου του Κακογιάννη 
(Σινεμά θέατρο, όπερα κλπ.) ανά την υφήλιο που θα οπτικοποιεί 
την Οικουμενικότητα του έργου του σκηνοθέτη σε περιβάλλον 
διαδικτύου   

 

 
1 

Εφαρμογή ψηφιακού παγκόσμιου χάρτη όπου θα 
αποτυπώνονται σε σημεία ενδιαφέροντος οι σημαντικότεροι 
σταθμοί στην ζωή του σκηνοθέτη. 

ΝΑΙ 

 

 

 
2 

Επιλέγοντας ένα σημείο ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει 
πληροφορία σχετικά με την ταινία ή το θεατρικό έργο και  να 
βλέπει πολυμεσικό υλικό από αυτό. 

ΝΑΙ 

 

 

 
3 

Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί σε οθόνη αφής διάστασης 
τουλάχιστον 42 ιντσών σε σημείο μέσα στο Ίδρυμα ώστε να 
μπορεί να είναι προσβάσιμο από τους επισκέπτες του ιδρύματος. 

ΝΑΙ 

 

 

 4 Γενικές προδιαγραφές πολυμεσικών εφαρμογών ΝΑΙ   

 5 
Η κάθε εφαρμογή θα ενσωματώνει υποσύστημα βοήθειας, με τη 
χρήση ενδεικτικών οθονών, κειμένου και ήχου. 

ΝΑΙ 
 

 

 
6 

Ευρηματικό σενάριο και η απεικόνιση της πληροφορίας θα 
προβλέπει τη συμμετοχή του χρήστη στην ανακάλυψη των 
στοιχείων που παρουσιάζονται. 

ΝΑΙ 

 

 

 
7 

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 

 

 

 
8 

Η υλοποίηση των συνδέσμων μεταξύ των περιεχομένων 
πληροφοριών θα γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι 
εργονομική η αναζήτηση πληροφοριών από τον χρήστη.  

ΝΑΙ 

 

 

 
9 

Ελάχιστη υπολογιστική δύναμη, ώστε οι ενέργειες του χρήστη να 
εκτελούνται άμεσα, δίχως καθυστέρηση. 

ΝΑΙ 
 

 

 10 Επιλογή γλώσσας. ΝΑΙ   

 11 Η μέθοδος πλοήγησης θα είναι ευκρινής, σταθερή και απλή. ΝΑΙ   

 12 
Η δομή της κάθε εφαρμογής θα είναι σαφής και εύληπτη για το 
χρήστη. 

ΝΑΙ 
 

 

 13 Παροχή ηχητικής υποβοήθησης. ΝΑΙ   

 14 Σχεδιασμένη για χρήση από ΑΜΕΑ. ΝΑΙ   

 15 Χρωματισμοί για χρήση και θέαση σε κάθε ειδική συνθήκη. ΝΑΙ   

K.16. Εικονικό χρονολόγιο  virtual timeline VR  των σταθμών ζωής  
του Μ. Κακογιάννη   
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1 

Η εφαρμογή, η οποία αποτελεί και Παραδοτέο του παρόντος 
Π.Ε., θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και 
θα προβάλλεται στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ του Ι.Μ.Κ. μέσω 
σχετικής μάσκας 3d τύπου oculus ή ισοδύναμης. 

ΝΑΙ 

 

 

 2 
Ειδικότερα θα προβάλει σαν εικονικό χρονολόγιο τους πλέον 
σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Μιχάλη Κακογιάννη. 

ΝΑΙ 
 

 

 3 
Ο κάθε σταθμός θα περιλαμβάνει ψηφιακό υλικό από το 
πλούσιο αρχείο του σκηνοθέτη. 

ΝΑΙ 
 

 

 4 Επιλεγμένο υλικό, από τις ταινίες του Μ. Κακογιάννη (σύνολο 15). ΝΑΙ   

 5 Επιλεγμένο υλικό, από τις θεατρικές παραστάσεις (26 συνολικά). ΝΑΙ   

 6 
Επιλεγμένο υλικό, από τις 8 παραστάσεις όπερας που 
σκηνοθέτησε στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας. 

ΝΑΙ 
 

 

 7 
Επιλεγμένο υλικό από τις 4 ταινίες όπου ο Μ. Κακογιάννης 
εμφανίστηκε ως ηθοποιός στην αρχή της καριέρας του.  

ΝΑΙ 
 

 

 
8 

Θα πρέπει να ακολουθεί τις λειτουργικές προδιαγραφές που 
αφορούν την ανάπτυξη VR εφαρμογών, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στο Πακέτο Εργασίας 11.  

ΝΑΙ 

 

 

Κ.17 Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για τους χώρους που 
γυρίστηκαν οι ταινίες στην Ελλάδα    

 1 Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που θα αναπτυχθεί σε 
πλατφόρμες iOS & Android. 

ΝΑΙ 
  

 
2 

Θα προβάλει σημαντικό οπτικοακουστικό υλικό από τα 
γυρίσματα αλλά και αποσπάσματα ταινιών σε σημεία που έγιναν 
τα γυρίσματα τους. 

ΝΑΙ 
 

 

 
3 Σημεία με τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας 

(Augmented Reality). 

ΝΑΙ (Αριθμός 
9) 

 
 

 

 
4 

Οι προβολές δεδομένων είναι δυνατές είτε από τις οθόνες 
κινητών συσκευών είτε από ειδικά γυαλιά προβολής Augmented 
Reality. 

ΝΑΙ  
 

 5 Χρήση  augmented reality εφαρμογή με sdk αρχείο, που θα 
κατεβαίνει στην φορητή συσκευή. 

ΝΑΙ   

 6 Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα επαυξάνει τον πραγματικό χώρο 
θα είναι αποθηκευμένο στο app. 

ΝΑΙ   

 
7 

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  
 

 8 Χρήση κάμερας κινητού σε προκαθορισμένες εικόνες στόχου 
(Markers/ImageTargets). 

ΝΑΙ   

 9 Η AR τεχνολογία θα είναι τύπου Recognition Based. ΝΑΙ   

 10 Το Περιβάλλον ανάπτυξης θα είναι Unity ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   

 11 Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά. ΝΑΙ   

Κ.18 Μεταφράσεις στα Αγγλικά – Εκπαίδευση / Πιλοτική λειτουργία    

  Μεταφράσεις στα Αγγλικά    

 1 Γλώσσα μετάφρασης: Αγγλικά ΝΑΙ   

 2 Περιγραφή μεταφραστικής διαδικασίας ΝΑΙ   

 3 Μετάφραση ορολογιών – Θησαυρός όρων ΝΑΙ   

 Πιλοτική Λειτουργία    
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1 Να αναφερθεί το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης 

περιόδου πιλοτικής Λειτουργίας σε μήνες. 

ΝΑΙ 
(τουλάχιστον 

1 μήνας) 
 

 

 2 Να αναφερθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες Πιλοτικής 
Λειτουργίας. ΝΑΙ   

 3 Να αναφερθεί αναλυτικά το πρόγραμμα πιλοτικής λειτουργίας. ΝΑΙ   

 4 Αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας του διαδικτυακού 
κόμβου και των ψηφιακών εφαρμογών. 

ΝΑΙ   

 Εκπαίδευση    

 
1 ώρες εκπαίδευσης στη λειτουργία του συστήματος. 

ΝΑΙ 
(τουλάχιστον 

20 ώρες) 
 

 

 2 Κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων, που θα αναλάβουν 
την υποστήριξη του συστήματος (διαχειριστές, χρήστες). 

ΝΑΙ (2 
στελέχη)   

 
3 

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  
 

 4 Να καταγραφθεί το Σχέδιο εκπαίδευσης - Περιγραφή ενοτήτων 
εκπαίδευσης. ΝΑΙ   

 5 Παράδοση οδηγιών χρήσης (εγχειριδίων) για όλες τις επιμέρους 
διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση. ΝΑΙ   

Κ.19 Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών oculus ή ισοδύναμων, λοιπού 
εποπτικού υλικού & αναλωσίμων    

 1 Οθόνη αφής  - infokiosk   ΝΑΙ   

 2 Ποσότητα. 1   

 3 Μέγεθος οθόνης: 106,7 cm (42"). ΝΑΙ   

 4 Είδος οθόνης: LED. ΝΑΙ   

 5 Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία RMS. ΝΑΙ   

 6 ονομαστική ισχύς: 20 W.  ΝΑΙ   

 7 Σχέδιο: Digital signage flat panel. ΝΑΙ   

 8 Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο). ΝΑΙ   

 9 Τοποθέτηση: 400 x 400 mm. ΝΑΙ   

 10 Ώρες λειτουργίας (ώρες/ημέρες): 18/7. ΝΑΙ   

 

11 

Γλώσσες Οθόνης (OSD):, Ελληνικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Ρωσικά, 
Κορεατικά. 

ΝΑΙ   

 12 Κατανάλωση ισχύος: 72 W,  ΝΑΙ   

 13 Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας: B, Τάση εισόδου AC: 100 
– 240. 

ΝΑΙ   

 14 VR headsets τύπου oculus η ισοδύναμων ΝΑΙ   

 
15 

Προεγκατεστημένες οι δύο  εφαρμογές virtual ξενάγησης που θα 
υλοποιηθούν από τα παραδοτέα: παραδοτέο 12 και παραδοτέο 
17. 

   

 16 Ποσότητα. 10   

 17 Laptop pc ΝΑΙ   

 18 Ποσότητα.. 2   
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 19 17.3" i7-8750H/12GB/HDD 1TB & SSD 128GB. ΝΑΙ   

 20 GTX 1050Ti 4GB. ΝΑΙ   

 21 Wi-Fi/BT.  ΝΑΙ   

 22 Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro GR ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   

 23 Desktop pc ΝΑΙ   

 
24 

21.5'' i5-8500/8GB/HDD 500GB/FHD/UHD Graphics 630/Wi-Fi/BT. 
Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro GR ή ισοδύναμο. Δίκτυο 
Ethernet: 10/100/1000. Ενσύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι, 
ενσωματωμένα ηχεία, web camera. 

ΝΑΙ   

 25 Ποσότητα. 2   

 

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 

Η διάρκεια του έργου είναι 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται στις ακόλουθες 
φάσεις:  

- Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Στην προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
εργασιών, συμβατό με την μεθοδολογία έργου που θα ακολουθηθεί. 

 

 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Φάση 1          

ΠΕ5 Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού          

 Φάση 2          

ΠΕ1
9 

Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών oculus ή ισοδύναμων, 
λοιπού εποπτικού υλικού & αναλωσίμων 

         

 Φάση 3          

ΠΕ6 
Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του 
διαδικτυακού τόπου του αρχείου του Μ. Κακογιάννη 

         

ΠΕ7 Αναβάθμιση - εμπλουτισμός & ολοκλήρωση χρονολογίου          

ΠΕ8 
Αναβάθμιση - εμπλουτισμός  εφαρμογής flip book για 
όλα τα πρόσθετα προγράμματα 

                 

ΠΕ9 
Ανάπτυξη native εφαρμογών του portal για φορητές 
συσκευές 

                 

 Φάση 4          

ΠΕ1
0 

Υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 
που θα ζωντανέψουν συγκεκριμένες εμβληματικές 
παραστάσεις με πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό 
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ΠΕ1
1 

Υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας  σε 
συσκευές  VR 

         

 Φάση 5          

ΠΕ1
2 

Δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων σε 
επιλεγμένα σκηνικά 

         

ΠΕ1
3 

Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής με τίτλο:  
γνωρίστε το Ελληνικό  Θέατρο του 20ου αιώνα 

         

ΠΕ1
4 

Διαδραστικό Χρονολόγιο με τεχνολογίες επαυξημένης 
πραγματικότητας  AR σε επισκέψιμο χώρο για τα 
δεκάχρονα του Ιδρύματος με σταθμούς ενδιαφέροντος 
τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα 
στο Ίδρυμα με πλούσιο Οπτικοακουστικό υλικό 

         

 Φάση 6          

ΠΕ1
5 

Ψηφιακός Χάρτης χωροθέτησης  του έργου  του 
Κακογιάννη (Σινεμά θέατρο, όπερα κλπ.)   ανά την 
υφήλιο που θα  οπτικοποιεί την Οικουμενικότητα του 
έργου του σκηνοθέτη σε περιβάλλον διαδικτύου. 

         

 Φάση 7          

ΠΕ1
6 

Εικονικό χρονολόγιο  virtual timeline VR  των σταθμών 
ζωής  του Μ. Κακογιάννη 

         

 Φάση 8          

ΠΕ1
7 

Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας   για τους 
χώρους που γυρίστηκαν οι ταινίες στην Ελλάδα 

         

 Φάση 9          

ΠΕ1
8 

Μεταφράσεις στα Αγγλικά – Εκπαίδευση / Πιλοτική 
λειτουργία 

         

 

- Παραδοτέα Έργου  

Τα παραδοτέα της σύμβασης ανά φάση έργου περιλαμβάνουν: 

  

ΚΩΔ. Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου 
Φάση 

Υλοποίησης 
Μήνας 

Υλοποίησης 

Π5 Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού   Υπηρεσία Φ1 Μ5 

Π6 
Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του 
διαδικτυακού τόπου του αρχείου του Μ. Κακογιάννη 

Υπηρεσία Φ3 Μ5 

Π7 
Αναβάθμιση - εμπλουτισμός & ολοκλήρωση 
χρονολογίου 

Υπηρεσία Φ3 Μ6 

Π8 
Αναβάθμιση - εμπλουτισμός  εφαρμογής flip book για 
όλα τα πρόσθετα προγράμματα 

Υπηρεσία Φ3 Μ6 

Π9 
Ανάπτυξη native εφαρμογών του portal για φορητές 
συσκευές 

Υπηρεσία Φ3 M6 

Π10 
Υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 
που θα ζωντανέψουν συγκεκριμένες εμβληματικές 
παραστάσεις με πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό.  

Υπηρεσία 
Φ4 

 
Μ8 

Π11 
Υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας  σε 
συσκευές  VR 

Υπηρεσία Φ4 Μ8 

Π12 Δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων σε Υπηρεσία Φ5 Μ8 
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ΚΩΔ. Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου 
Φάση 

Υλοποίησης 
Μήνας 

Υλοποίησης 

επιλεγμένα σκηνικά 

Π13 
Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής με τίτλο:  
γνωρίστε το Ελληνικό  Θέατρο του 20ου αιώνα 

Υπηρεσία Φ5 M8 

Π14 

Διαδραστικό Χρονολόγιο με τεχνολογίες επαυξημένης 
πραγματικότητας  AR σε επισκέψιμο χώρο για τα 
δεκάχρονα του Ιδρύματος με σταθμούς 
ενδιαφέροντος τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που 
έχουν λάβει χώρα στο Ίδρυμα με πλούσιο 
Οπτικοακουστικό υλικό 

Υπηρεσία Φ5 Μ8 

Π15 

Ψηφιακός Χάρτης χωροθέτησης  του έργου  του 
Κακογιάννη (Σινεμά θέατρο, όπερα κλπ.)   ανά την 
υφήλιο που θα  οπτικοποιεί την Οικουμενικότητα του 
έργου του σκηνοθέτη σε περιβάλλον διαδικτύου 

Υπηρεσία Φ6 Μ8 

Π16 
Εικονικό χρονολόγιο  virtual timeline VR  των σταθμών 
ζωής  του Μ. Κακογιάννη 

Υπηρεσία Φ7 M7 

Π17 
Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας   για τους 
χώρους που γυρίστηκαν οι ταινίες στην Ελλάδα 

Υπηρεσία Φ8 M8 

Π18 
Μεταφράσεις στα Αγγλικά – Εκπαίδευση / Πιλοτική 
λειτουργία. 

Υπηρεσία Φ9 M9 

Π19 
Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών oculus ή 
ισοδύναμων, λοιπού εποπτικού υλικού & 
αναλωσίμων. 

Εξοπλισμός Φ2 M8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδ. 
ΣΑ Ε1191). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910023). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες 
εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3148 και έχει λάβει κωδικό MIS 5087278. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  253.145,16 €. 

 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, 
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα παροχή των 
υπηρεσιών της σύμβασης. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες 
για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις 
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις 
δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης, φόρους, τέλη, δασμούς, 
ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, καταμετρήσεων, τις δαπάνες 
προσπελάσεως προς τους τόπους παροχής των υπηρεσιών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο 
προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη 
δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά 
τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ επί της αμοιβής του. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1.2 της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΕΕΕΣ  

 

Η αναθέτουσα αρχή έχει συντάξει με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint,  το πρότυπο 
ΕΕΕΣ για τον παρόντα διαγωνισμό και το έχει αναρτήσει στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής: 

-          το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, έχει αναρτηθεί ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 

-          το αρχείο τύπου XML έχει αναρτηθεί επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας  υπηρεσίας eΕΕΕΣ της σχετικής 
απάντησης τους. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο 
κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, προτείνεται 
να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη 
συνέχεια μέσω μίας  ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, 
το οποίο και αποθηκεύουν,  αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σε κάθε περίπτωση και 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία 
eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 
επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στον Πίνακα περιεχομένων Τεχνικής Προσφοράς, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της 
αξιολόγησης. 

 

Πίνακας περιεχομένων Τεχνικής Προσφοράς 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια, τα οποία θα αναφέρονται στις 
προδιαγραφές που θα προσφέρει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
 
1. Μεθοδολογία ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης σάρωσης και ψηφιακής επεξεργασίας υλικού 
2. Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών 
3. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομένα, άδειες χρήσης  
4. Ευχρηστία, φιλικότητα των λύσεων 
5. Επεκτασιμότητα, παραμετρικότητα, διαλειτουργικότητα, βιωσιμότητα 
6. Ετοιμότητα, τεκμηρίωση και επάρκεια της συνολικής λύσης 
7. Οργανωτική αποτελεσματικότητα σχήματος διοίκησης, μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
8. Οργάνωση υλοποίησης του έργου (χρονοδιάγραμμα) 
9. Υπηρεσίες μετάφρασης-εκπαίδευσης – πιλοτικής λειτουργίας 
10. Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας 
 

Τονίζεται ότι για το Πακέτο Εργασίας Π11 οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού  να 

συμπεριλάβουν στον φάκελο των δικαιολογητικών τους μία  demo εφαρμογή  εικονικής 

πραγματικότητας  σε συσκευές  VR, αποθηκευμένη σε usb stick.  

Ειδικότερα, η υλοποίηση της εφαρμογής που θα υποβάλουν συνοδευτικά με την τεχνική τους προσφορά, 

πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Μία ολοκληρωμένη σκηνή θεατρικής παράστασης με δυνατότητες διάδρασης και πλοήγησης. Το format 

του demo θα πρέπει να είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο σε περιβάλλον μάσκας εικονικής πραγματικότητας 

τύπου oculus quest II ή άλλης ισοδύναμης με  δυνατότητα διάδρασης και πλοήγησης με hand tracking και 

τηλεχειριστήριων. 

Για την παραπάνω demo εφαρμογή θα  διατίθενται στο ΕΣΗΣΗΣ σαν συνημμένα ενδεικτικά αρχεία 
σκηνικών παραστάσεων αλλά και φώτο από τα γυρίσματα ταινιών, τα οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
πρέπει να επεξεργαστούν κατάλληλα και να δημιουργήσουν τις σκηνές. 

Επίσης, η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους Πίνακες 
Συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του αρχείου του Μ. 
Κακογιάννης – Διεθνής Διαγωνισμός 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός ΙΜΚ 01/2022 

 χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24% σύνολο με ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 253.145,16  € 60.754,84 € 313.900,00 € 

 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς 
όρους: 

 

Οι τιμές μονάδας του πίνακα είναι σε € και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

5 Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού         

5.1 
Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού (Ολοκληρωμένη ψηφιακή επεξεργασία 
οπτικο-ακουστικού υλικού επιλεγμένων δραστηριοτήτων της πρώτης 
δεκαετίας λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου του Ι.Μ.Κ.) 

Α/Μ 6 1.333,33 7.999,98   

5.2 
Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού (Ψηφιοποίηση 140 πρωτότυπων τευχών 
του «Αρχείου Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα») 

Α/Μ 6 1.333,33 7.999,98   

5.3 

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία οπτικού υλικού 
(Ολοκληρωμένη ψηφιακή επεξεργασία οπτικο-ακουστικού υλικού 
επιλεγμένων δραστηριοτήτων της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας του 
Πολιτιστικού Κέντρου του Ι.Μ.Κ.) 

Α/Μ 6 1.583,33 9.499,98   

5.4 
Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία οπτικού υλικού 
(Ολοκληρωμένη ψηφιακή επεξεργασία οπτικο-ακουστικού υλικού 

Α/Μ 6 1.583,33 9.499,98   

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

επιλεγμένων δραστηριοτήτων της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας του 
Πολιτιστικού Κέντρου του Ι.Μ.Κ.) 

6 
Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου 
του αρχείου του Μ. Κακογιάννη 

ΑΠΟΚΟ
ΠΗ 

1 5.000,00 5.000,00     

7 Αναβάθμιση - εμπλουτισμός & ολοκλήρωση χρονολογίου.  Α/Μ 3 2.000,00 6.000,00     

8 
Αναβάθμιση - εμπλουτισμός  εφαρμογής flip book για όλα τα πρόσθετα 
προγράμματα.  

Α/Μ 3 2.000,00 6.000,00     

9 Ανάπτυξη native εφαρμογών του portal για φορητές συσκευές Α/Μ 7 2.000,00 14.000,00     

10 
Υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που θα 
ζωντανέψουν συγκεκριμένες εμβληματικές παραστάσεις με πλούσιο 
οπτικο-ακουστικό υλικό 

Α/Μ 10 2.000,00 20.000,00     

11 Υλοποίηση εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας  σε συσκευές  VR Α/Μ 17 2.000,00 34.000,00     

12 Δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων σε επιλεγμένα σκηνικά Α/Μ 9 2.000,00 18.000,00     

13 
Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής με τίτλο:  γνωρίστε το Ελληνικό  
Θέατρο του 20ου αιώνα 

Α/Μ 5 2.000,00 10.000,00     

14 

Διαδραστικό Χρονολόγιο με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας  
AR σε επισκέψιμο χώρο για τα δεκάχρονα του Ιδρύματος με σταθμούς 
ενδιαφέροντος τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα 
στο Ίδρυμα με πλούσιο Οπτικοακουστικό υλικό 

Α/Μ 9 2.000,00 18.000,00     

15 
Ψηφιακός Χάρτης χωροθέτησης  του έργου  του Κακογιάννη (Σινεμά 
θέατρο, όπερα κλπ.)   ανά την υφήλιο που θα  οπτικοποιεί την 
Οικουμενικότητα του έργου του σκηνοθέτη σε περιβάλλον διαδικτύου 

Α/Μ 11 1.649,56 18.145,16     

16 
Εικονικό χρονολόγιο  virtual timeline VR  των σταθμών ζωής  του Μ. 
Κακογιάννη 

Α/Μ 12 2.000,00 24.000,00     

17 
Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας   για τους χώρους που 
γυρίστηκαν οι ταινίες στην Ελλάδα 

Α/Μ 11 2.000,00 22.000,00     

18 Μεταφράσεις στα Αγγλικά – Εκπαίδευση / Πιλοτική λειτουργία Α/Μ 4 2.000,00 8.000,00     

19 
Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών oculus ή ισοδύναμων, λοιπού 
εποπτικού υλικού & αναλωσίμων 

        

19.1 Vr Head sets ΤΕΜ 10 443,55 4.435,50   

19.2 Laptop PC ΤΕΜ 2 1.290,35 2.580,70   

19.3 Desktop PC ΤΕΜ 2 967,74 1.935,48   

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΜΕΤ-
ΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

[1] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
[3]=[1]*[2] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

[4] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

[5] = [1]*[4] 

19.4 Infokiosk 42 Ιντσών  με οθόνη αφής ΤΕΜ 1 6.048,40 6.048,40   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 253.145,16     
  
  

  

ΦΠΑ 24% 60.754,84     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 313.900,00       

 

Α/Μ: Ανθρωπομήνες ΤΕΜ: Τεμάχιο 

Τα κόστη των υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας καθώς και εγγύησης καλής λειτουργίας, για το διάστημα που αναφέρεται στην Τεχνική 

Προσφορά μας (24 μήνες), καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που περιγράφεται στις προδιαγραφές του έργου είτε στους πίνακες συμμόρφωσης, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές μονάδας που προαναφέρονται. 

 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής: 
 

Α  

 

Β  

 

Γ  

 
σύμφωνα με άρθρο 5.1 της Διακήρυξης. 
 

Η παρούσα προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

 

Ημερομηνία:            Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος  

 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της 
............................... στον διαγωνισμό της ........ [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ] κατόπιν της 
Διακήρυξης ΙΜΚ 01/2022  του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για την υλοποίηση του έργου: 
«Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος 
Μιχάλης Κακογιάννης» και για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

7. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 98/118
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣ 

 ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της 
Σύμβασης …………………………………………….. μεταξύ …………..................... και του Ιδρύματος Μιχάλης 
Κακογιάννης. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

7. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 99/118
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣ  

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ   

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη λήψη προκαταβολής για τη 
χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… 
σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για 
εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 
ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο 
καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής 
αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της 
οποίας εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και 
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 
και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 

2. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

3. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

6. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 100/118
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 
 
ΠΡΟΣ  

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ... 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό 
ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει 
ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το 
οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... που θα καταλογισθούν σε 
βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της 
Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν 
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

7. Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 101/118
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

«Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του 
Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης» - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση 
του διαδικτυακού τόπου του αρχείου του Μ. Κακογιάννη 
 

Στην Αθήνα σήμερα …………………………………….μεταξύ :  

ΑΦΕΝΟΣ του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης που  εδρεύει στην Αθήνα (Πειραιώς 206, T.K. 17778) και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………….………………, εφεξής καλούμενη «αναθέτουσα αρχή»,  

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................  που εδρεύει  στην ........................................   (ή της ένωσης ή 
Κοινοπραξίας (κατά περίπτωση)  ....................................... ........................με τον διακριτικό 
τίτλο  ................................................. που εδρεύει στην...........................................      η οποία έχει συσταθεί 
με ………………………………………………………………………………) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον ....................................., σύμφωνα και 
με …………………………………………………………………………….. ........................................., εφεξής καλούμενη 
«Ανάδοχος»  

και αφού έλαβαν υπόψη τους: 

(1) την διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση του 
διαδικτυακού τόπου του αρχείου του Μ. Κακογιάννη, 

(2) τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου  και την υπ' αριθμ. ..................... απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής με την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω 
διαγωνισμού, 

(3) την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 

(4) το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς του Αναδόχου που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον 
Εργοδότη το οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης των εργασιών αυτήν της υπογραφής 
της παρούσας 

5) ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των 
όρων του παρόντος συμφωνητικού 

β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή  του 
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης  

συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
 

Αντικείμενο είναι η υλοποίηση της σύμβασης «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εμπλουτισμός περιεχομένων και αναβάθμιση 
του διαδικτυακού τόπου του αρχείου του Μ. Κακογιάννη», σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 
του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων. 

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 102/118





103 

 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910023). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Εμπλουτισμός, αναβάθμιση με καινοτόμες 
εφαρμογές και ανάδειξη των αρχείων του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης»  η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3148 και έχει λάβει κωδικό MIS 5087278. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

 
Άρθρο 3 

Διάρκεια σύμβασης  
 

Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες από την 
υπογραφή της. 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην αναθέτουσα αρχή:  
 
4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 
4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ � όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 5 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 

5.1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου 
(Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  ……………...................................... € 
(ολογράφως: ....................................................... .....................................................................  ευρώ) πλέον 
ΦΠΑ. 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και 
συγκεκριμένα … {Θα συμπληρωθεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο Ανάδοχος, μεταξύ 
των εναλλακτικών που αναφέρονται στο Άρθρο 5.1 της Διακήρυξης} 
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5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  
βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (σήμερα 3%) και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ (σήμερα 20%). 
 
5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
 
5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή 
στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει 
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη 
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους 

Άρθρο 6 
Αναπροσαρμογή τιμής 

 
Δεν προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 

Άρθρο 7 
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 

 
7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. 
 
7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με 
το άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.   
 
7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.   
 
7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.  
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Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

Άρθρο 8 
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 

 
8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης. 
 
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 

 
Άρθρο 9 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 
 

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και κατόπιν τήρησης της 
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 
Διακήρυξης. 
 
9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 10 
Υπεργολαβία 

 
10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της αναθέτουσας αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  
 
10.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το  
άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την αναθέτουσα αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία 
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επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 
εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή και  οφείλει 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 
10.3.Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 
 
10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην 
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου. 
 

Άρθρο 11 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της 
Διακήρυξης. 
 
11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 12 
Ανωτέρα Βία 

 
12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα 
αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την αναθέτουσα αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της συμβατικής του 
υποχρέωσης. 

 
 

Άρθρο 13 
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  
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Άρθρο 14 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

 

Άρθρο 15 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   
 
15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  
 
15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης.  
 
 

Άρθρο 16 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 
 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την αναθέτουσα αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η αναθέτουσα αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
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επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η αναθέτουσα αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την αναθέτουσα αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα ($, email: $ / τηλ: $). 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
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τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 
Άρθρο 17 

Λοιποί όροι 
 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 
και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 
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5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινομένων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον .........................................  

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 110/118





111 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
αναθέτουσας αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την αναθέτουσα αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η αναθέτουσα αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της αναθέτουσας αρχής. 

VI. H αναθέτουσα αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σχήμα 
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διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - 

έως) 

Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ  

 

[…] 

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας 

 

ΠΕ Α: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα απαιτηθεί η πρόσληψη τριών (3) ατόμων κατόπιν 

δημοσίευσης πρόσκλησης προσωπικού και συγκεκριμένα: 

- Ενός Συντονιστή Εργασιών που θα αναλάβει: τον συντονισμό όλων των σταδίων του έργου 
και θα διασφαλίσει την ομαλή συνεργασία όλων των μελών της ομάδας του έργου, την τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί και τα διεθνή πρότυπα των προδιαγραφών της 
τεκμηρίωσης. Οι αρμοδιότητες αναλυτικά: 

 Διαμόρφωση σε συνεργασία με τις Αναθέτουσες Αρχές λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του έργου και αναλυτικής περιγραφής των σταδίων προόδου του έργου και των 
εργασιών που το κάθε στάδιο εμπεριέχει. 

 Ανάθεση των τμημάτων του έργου στο κάθε μέλος της ομάδας. 
 Περιοδικός έλεγχος της προόδου του κάθε σταδίου που έχει ανατεθεί σε κάθε μέλος της ομάδας. 
 Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ενδιάμεσων παραδοτέων των μελών της ομάδας. 

 Περιοδική ενημέρωση για την πρόοδο του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή και στους φορείς 
συνεργασίας. 

 Παρακολούθηση και ποιοτικός έλεγχος του Αναδόχου της Ψηφιοποίησης. 
 Συλλογή όλων των παραχωρήσεων χρήσης των δικαιωμάτων των υλικών που θα 

ψηφιοποιηθούν και θα τεκμηριωθούν. 

- Δύο τεκμηριωτών (ομάδα τεκμηρίωσης) που θα αναλάβουν την ταξινόμηση των τεκμηρίων σε 

κατηγορίες που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή οργάνωση, διαχείριση και 

προβολή των αρχείων αυτών. Η ταξινόμηση θα αφορά στην τακτοποίηση και στην κατανομή 

του υφιστάμενου υλικού (με τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα επιμέρους αντικείμενα του), 

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, κατηγορίες, υποκατηγορίες, διαβαθμίσεις, κλπ., με στόχο την 

βέλτιστη εξυπηρέτηση της χρήσης, της μελέτης, του ελέγχου, της αποθήκευσης / συντήρησης 

και του εμπλουτισμού του υλικού με νέα αντικείμενα. Στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει η 

συστηματική έρευνα, τεκμηρίωση και αποτύπωση της ταυτότητας κάθε εκδήλωσης και 

θεατρικού προγράμματος. Αφορά στο σύνολο των πληροφοριών που είναι απαραίτητη για την 

αναγνώριση και ταύτιση κάθε τεκμηρίου. Θ’ ακολουθήσει διορθωτικός έλεγχος, κατά τον 

οποίο θα ελεγχθεί το σύνολο των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν τα τεκμήρια και θα γίνουν 

οι απαραίτητες διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις. 

 

Πίνακας έκτακτου προσωπικού 

 

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης Τρόπος Πρόσληψης Πακέτα 

Εργασίας / 

Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 

(από –έως) 

Χρόνος 

(μήνες) 

Α.1 Συντονιστής εργασιών 

(1 άτομο) 

Σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου 

Ανοιχτή Πρόσκληση 

βάσει του Ν. 

4765/2021 όπως 

ισχύει 

 
ΠΑ1.1 

 
01.10.2022 – 31.08.2023 

 
11 
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Α.2 Ομάδα τεκμηρίωσης 

(2 άτομα) 

Σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου 

Ανοιχτή Πρόσκληση 

βάσει του Ν. 

4765/2021 όπως 

ισχύει 

ΠΑ1.2 

ΠΑ1.3 

ΠΑ1.4 

15.10.2022 – 15.07.2022 18 

ΣΥΝΟΛΑ 29 

 

Παραδοτέα: 

ΠΑ1.1. Περιοδικές εκθέσεις υπεύθυνου συντονισμού. 

ΠΑ1.2 Ταξινόμηση και τεκμηρίωση των 70 σημαντικότερων καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών 

γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΙΜΚ κατά την 1η δεκαετία της πλήρους 

λειτουργίας του (2010-2020). Περιλαμβάνονται οι εργασίες αξιολόγησης, οργάνωσης, 

τεκμηρίωσης και τελικού διορθωτικού ελέγχου του υλικού. 

ΠΑ1.3 Ταξινόμηση και θεατρολογική τεκμηρίωση των 140 πρόσθετων τευχών θεατρικών 

προγραμμάτων με τα οποία ολοκληρώνεται το «Αρχείο Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου 

αιώνα Γ. & Ε. Γιολάση» της περιόδου 1949-1999. 

ΠΑ1.4 Δύο κείμενα για τη διαχρονική εξέλιξη του θεάτρου κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα 

(1949- 1999), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

[…] 

ΠΕ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την υλοποίηση του ΠΕ Β θα απαιτηθεί η πρόσληψη δύο (2) ατόμων κατόπιν δημοσίευσης 

πρόσκλησης προσωπικού και συγκεκριμένα: 

- Δύο δημιουργών μεταδεδομένων (ομάδα μεταδεδομένων) που θα αναλάβουν Επιλογή και 
εφαρμογή των κατάλληλων πρότυπων μεταδεδομένων για την περιγραφή και διαχείριση των 
τεκμηρίων των αρχείων. Η προτυποποίηση των μεταδεδομένων επιδιώκει την ακρίβεια και 
σχετική ομοιομορφία των εγγραφών προκειμένου να ενισχύεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των συλλογών και των συστημάτων. 

Επιπλέον, θα αναλάβουν τις εργασίες έρευνας, συγκέντρωσης, συγγραφής και 
παρουσίασης 200 περιγραφικών μεταδεδομένων τεκμηρίωσης του αρχείου 
λειτουργίας, δράσεων και εκδηλώσεων του Π.Κ. του Ιδρύματος κατά την 1η δεκαετία της 
πλήρους λειτουργίας του (2010-2020), καθώς και τις εργασίες έρευνας, συγκέντρωσης, 
συγγραφής και παρουσίασης 2.000 περιγραφικών μεταδεδομένων τεκμηρίωσης για το 
σύνολο των 750 τευχών του «Αρχείου Θεατρικών Προγραμμάτων του 20ου αιώνα Γ. & Ε. 
Γιολάση». 

Πίνακας έκτακτου προσωπικού 

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης Τρόπος Πρόσληψης Πακέτα 

Εργασίας / 

Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 

(από –έως) 

Χρόνος 

(μήνες) 

Β.1  

Ομάδα 

μεταδεδομένων (2 

άτομα) 

Σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου 

Ανοιχτή Πρόσκληση 

βάσει του Ν. 

4765/2021 όπως 

ισχύει 

 
 

ΠΒ1.1 

 
 

01.10.2022 – 15.08.2023 

 
 

21 

ΣΥΝΟΛΑ 21 

 

Παραδοτέα: 
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ΠΒ1.1 Μεταδεδομένα Πράξης 

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Υπογραφή:
ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΙΡΤΑΒΗ

Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 045634723

Ημ. Υπογραφής: 18/11/2022 15:46:32

Κωδικός εγγράφου: AtnQyssI28Tes-k6MCDpJA Σελίδα: 118/118
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