
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 117 ν. 4412/2016) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €74.400,00 ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

Kριτήριο επιλογής αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά 

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 

79000000-4: «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, marketing, παροχής συμβουλών, 
πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 

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

 

 

 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

 

 

 

  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταχ. Δ/νση : ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ  

Ταχ. Κώδικας : 10564   

Πληροφορίες : κ. Χρήστος Ανδρουτσάκης 

Τηλέφωνο : 213 2169930  

FAX   : 210 3225449 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 21/12/2016 

Αρ. Πρωτ.: 10656 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με δημοσίευση προϋπολογισμού 74.400,00  σε ευρώ 

Κριτήριο αξιολόγησης: πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                     ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

20/1/2017 Παρασκευή 12:00  Σταδίου 24, 10564, Αθήνα 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ηλεκτρονικής αποστολής στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 

-  21/12/2016 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό 
Πρωινό’» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 
Σταδίου 24, 10564 Αθήνα, καθώς και τα 
εκάστοτε σημεία εντός της περιοχής 
παρέμβασης που θα υποδειχθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV: 

79000000-4: «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: 
νομικές, marketing, παροχής συμβουλών, 
πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 

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

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο 
ποσό των €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%.  

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €60.000,00. 
ΦΠΑ: €14.400,00) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Το Δικαίωμα Προαίρεσης ανέρχεται έως 50% 
του προς συμβασιοποίηση προϋπολογισμού 
του έργου, όσον αφορά στο φυσικό 
αντικείμενο έργου, υπό την ακόλουθη αίρεση: 

Το άθροισμα του κόστους της αρχικής 
σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης δεν 
θα ξεπεράσει το ποσό των €74.400,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου 
συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος 
Προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 
€74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%.  

(Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του 
Δικαιώματος Προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: 
€60.000,00. ΦΠΑ: €14.400,00) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους του 
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Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

Δέκα έξι (16) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται 
ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και 
του χρόνου που θα απαιτηθεί για την 
παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της 
οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία 
επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην 
παρούσα Διακήρυξη. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/12/2016 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

05/01/2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20/01/2017         Παρασκευή         12:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η έδρα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Σταδίου 24, 10564 Αθήνα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20/01/2017         Παρασκευή         12:00 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Συντομογραφίες 

Συντομογραφία Ερμηνεία 

ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος) 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία 
συστήνεται με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο 

ΞΕΕ Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΚΗΜΔΗΣ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

 

Ορισμοί της διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 
Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο θα 
υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του 
Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη 
δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 
του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 
ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με 
αυτόν. 

Αριθμός Διακήρυξης Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Απόφασης Διενέργειας του 
διαγωνισμού του Έργου 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ 
υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και 
περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις 
με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

Δράση Το Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» 
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Επίσημη γλώσσα 
του Διαγωνισμού και 
της Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η 
Ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά 
φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική 
γλώσσα. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισμός 
Έργου 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την 
υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Πmin Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής 
Οικονομικής Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 80% της 
διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών 
Οικονομικών Προσφορών. 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου 
που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν 
και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Προσφορά του Αναδόχου,  

γ. τη Διακήρυξη. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

 

Συντομογραφίες Έργου 

SEO Search Engine Optimisation-Βελτιστοποίηση Μηχανών 
Αναζήτησης 

Ο/Α Οικονομικό Αντικείμενο (έργου) 

ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου 

ΠΕ Πακέτο Εργασίας  

Φ/Α Φυσικό Αντικείμενο (έργου) 
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Α1. Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση  του Ξ.Ε.Ε 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργεί από το 1935 ως Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου. Είναι νομοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα 
τουρισμού και έχει εκ του νόμου ως μέλη όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας. Διοικείται από Διοικητικό 
Συμβούλιο αιρετών αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και των οργανωμένων 
τουριστικών κατασκηνώσεων όλης της χώρας και εκπροσώπων του κράτους. Είναι 
μέλος της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας Εστίασης και Αναψυχής 
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec). 

Οι σκοποί του είναι οι ακόλουθοι:  

o μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας 

o συμβουλευτική στήριξη όλων των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και 
εργασιακά  

o εκπόνηση μελετών 

o παροχή πληροφοριών και στατιστικών δελτίων, 

o έκδοση του ετήσιου Οδηγού των Ελληνικών Ξενοδοχείων, 

o συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ξ.Ε.Ε. μπορούν να αντληθούν μέσω του δικτυακού 
τόπου http://www.grhotels.gr. 

Επίσης, ο φορέας διαχειρίζεται και λειτουργεί την πλατφόρμα οργάνωσης ταξιδιών 
https://www.trip2athens.com. 

  

Α1.2 Όργανα και Επιτροπές 

Α1.2.1 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Το Ξ.Ε.Ε με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου του Ξ.Ε.Ε θα συστήσει Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). 

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η 
υποβολή εισηγήσεων προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με 
την τμηματική και οριστική παραλαβή του Έργου. 

 

Α1.2.2 Θεματικές Ομάδες Εργασίας 

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη 
λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο 
του Έργου. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο 
Έργου που έχει οριστεί από τον Κύριο του Έργου. 

Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας συνεργάζονται σε καθημερινή βάση με τον Ανάδοχο 
προκειμένου να του παρέχουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του Έργου. 
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Α2. Υφιστάμενη κατάσταση – Σκοπιμότητα Έργου   

Α2.1 Το Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» 

Το Ξ.Ε.Ε. έχει θέσει δύο βασικούς στόχους – κατευθύνσεις δραστηριοποίησης:  

 Σ1. Αναδιοργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος ώστε να παρέχονται προς τα 
μέλη ποιοτικές, βελτιωμένες και κάθετες υπηρεσίες συναλλαγών με το Ξ.Ε.Ε, 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης των μελών και 
υπηρεσίες κοινής και συγκεντρωμένης αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν την 
παραγωγική δραστηριότητα των μελών και  

 Σ2. Ανάπτυξη υπηρεσιών και κοινών υποδομών που θα προσδώσουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία για την αποτελεσματική προβολή και προώθηση των 
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών των μελών του στη σύγχρονη και διαρκώς 
εξελισσόμενη και μεταβαλλόμενη αγορά του e-tourism, η οποία σταδιακά 
διαμορφώνεται ως το πρώτο κανάλι προώθησης και διανομής των προϊόντων και 
υπηρεσιών στη παγκόσμια  τουριστική αγορά.  

 

Στο πλαίσιο του στόχου Σ2, το Ξ.Ε.Ε. υλοποιεί το Έργο «Ελληνικό Πρωινό». Το 
τελευταίο συνιστά μία Δράση ενίσχυσης της Ελληνικής Ξενοδοχείας μέσω της 
ανάδειξης του γαστρονομικού πλούτου της χώρας. 

Το Πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» υλοποιείται από το 2010 με κύριο στόχο τον 
εμπλουτισμό του Πρωινού, που προσφέρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία, με αγνά και 
μοναδικά προϊόντα της Ελληνικής γης, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα της 
κάθε περιοχής της Ελλάδας.  

Στόχος του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό» είναι να δοθεί η δυνατότητα στους 
δυνητικούς επισκέπτες των ελληνικών ξενοδοχείων να γνωρίσουν τον άφθονο 
γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας και να επιλέξουν προορισμούς που 
ενσωματώνουν στο πρωινό πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα και εδέσματα που 
βρίσκονται στην καρδιά της Μεσογειακής Διατροφής. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορούν να αναζητηθούν μέσω του 
δικτυακού της τόπου http://greekbreakfast.gr. 

 

Α2.2 Αναγκαιότητα Υλοποίησης του παρόντος Έργου 

Στην παρούσα μορφή του, ο δικτυακός τόπος της Δράσης απευθύνεται κατά κύριο 
λόγο στη δυνητική προσφορά, ήτοι στους εμπλεκομενους επαγγελματίες τουρισμού 
(ξενοδόχους & παραγωγούς), ως ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον ενημέρωσης και 
συμμετοχής, το οποίο αποσκοπεί να τους κατευθύνει και να τους υποστηρίξει στην 
προσπάθεια τους να εμπλουτίσουν το εκ μέρους τους παρεχόμενο πρωινό με τοπικά 
γαστρονομικά στοιχεία υψηλής διατροφικής και πολιτισμικής αξίας. 

Με αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο της Δράσης έχει ήδη δημιουργηθεί μία κρίσιμη μάζα 
καταλυμάτων και παραγωγών που πλέον μπορεί: 

 αφενός να απευθυνθεί πλέον με αξιώσεις στους επισκέπτες της χώρας 

 αφετέρου να συμβάλει στη δημιουργία μίας κουλτούρας αναβάθμισης του 
πρωινού, ως συστατικό στοιχείο της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών. 
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Μέσω της ήδη πολυετούς λειτουργίας του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου και της 
αποδοχής της Δράσης από σημαντικό τμήμα της ελληνικής ξενοδοχείας και των 
παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, έχει καταστεί εμφανής πλέον η 
αναγκαιότητα μετακίνησης του βάρους της πληροφορίας και της συνολικής 
λειτουργικότητάς του δικτυακού τόπου της Δράσης, προκειμένου να απευθύνεται 
πλέον κατά κύριο λόγο στη δυνητική ζήτηση, ήτοι στον τελικό καταναλωτή 
(δυνητικό επισκέπτη). 

Από κοινού, οι δράσεις προσέλκυσης της προσφοράς και της ζήτησης εκτιμάται ότι 
αποτελούν τους δύο πυλώνες ενίσχυσης του brand «Ελληνικό Πρωινό» ως συστατικό 
στοιχείο της Ελληνικής ξενοδοχείας. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ BRAND 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ»

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ – 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗΣ 

ΜΑΖΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΗΣ 

ΖΗΤΗΣΗΣ 

(ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ)

2010 - 2016 2017 - 2020  

 

Η συγκεκριμένη εκτίμηση αποτελεί κομβική παράμετρο για τη κατεύθυνση της 
Δράσης κατά τα επόμενα έτη, καθώς και για τον προσδιορισμό του φυσικού 
αντικειμένου του παρόντος Έργου. 

Ειδικότερα, η μετακίνηση της εστίασης του δικτυακού τόπου 
http://www.greekbreakfast.gr προς τον τελικό καταναλωτή/ επισκέπτη, καθιστά 
αναγκαία τη διενέργεια εκτεταμένων αλλά ταυτόχρονα εστιασμένων παρεμβάσεων: 

 Α. στη λειτουργικότητα και τη διαδραστικότητα του δικτυακού τόπου και 
ειδικότερα: 

o Α1. ενίσχυση του πελατοκεντρικού χαρακτήρα του portal και των 
δυνατοτήτων προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω κατάλληλης 
αναδιοργάνωσης της διαθέσιμης πληροφορίας, 

o Α2. ενσωμάτωση δυνατοτήτων πολυκαναλικής πρόσβασης (διασφάλιση 
πλήρους λειτουργικότητας μέσω κινητού/ tablet), 

o Α3. προσαρμογή της συνολικής λειτουργικότητας και της συνολικής 
αισθητικής με βάση τις ισχύουσες τάσεις σε διεθνές επίπεδο, ώστε να 
μπορεί να απευθυνθεί σε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που 
ενημερώνονται και συναλλάσονται συχνά μέσω διαδικτύου για προϊόντα 
και υπηρεσίες τουριστικού χαρακτήρα, 
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 Β. σε αυτό καθαυτό το περιεχόμενο (εμπλουτισμός, πολυμεσικότητα, 
μεταφράσεις) και ειδικότερα: 

o Β1. Επιμέλεια υφιστάμενου περιεχομένου και δημιουργία νέου 
περιεχομένου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, 

o Β2. Παραγωγή πρωτότυπων φωτογραφιών ή/ και προμήθεια 
φωτογραφιών από αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων με διασφαλίσμένα 
δικαιώματα χρήσης. 

 Γ. στον ρυθμό ανανέωσης και στη δημοσιοποίηση των ανωτέρω, με γνώμονα τη 
διατήρηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών/ τελικών καταναλωτών σε διαρκή 
βάση για μία ελάχιστη περίοδο 12 μηνών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών Α 
και Β ανωτέρω. 
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Α3. Περιγραφή του Έργου 

Α3.1 Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η επαύξηση της λειτουργικότητας και της συνολικής 
ελκυστικότητας του δικτυακού τόπου της Δράσης, προκειμένου να απευθύνεται 
πλέον κατά κύριο λόγο στον δυνητικό τελικό καταναλωτή (δυνητικό επισκέπτη/ 
φιλοξενούμενο σε καταλύματα της χώρας που έχουν ενταχθεί στη Δράση). 

Ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί κατ’ ελάχιστον με τις ακόλουθες αναγκαίες 
παρεμβάσεις, οι οποιες αποτελούν αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου του 
παρόντος Έργου: 

 

Α3.1.1 Ενίσχυση της λειτουργικότητας του δικτυακού τόπου 

Ο ανάδοχος θα κληθεί να προβεί κατ’ ελάχιστον στα εξής: 

 Α1. Κατάλληλη αναδιοργάνωση της παρεχόμενης πληροφορίας, με 
γνώμονα την ενίσχυση του πελατοκεντρικού χαρακτήρα του portal, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κάτωθι κύριες επιχειρησιακές παραμέτρους: 

o Οι βασικές πληροφοριακές οντότητες της Δράσης είναι οι εξής: 

 Γαστρονομικές περιοχές: Για τους σκοπούς της Δράσης, η χώρα 
μας διακρίνεται σε 12 μείζονες γαστρονομικές περιοχές με 
διακριτές ιδιαιτερότητες/ διαφοροποιήσεις στις επιλογές ελληνικού 
πρωινού. 

 Καταλύματα: Στη Δράση έχουν ήδη ενταχθεί 800 περίπου 
ξενοδοχειακές μονάδες. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
αναμένεται να ενταχθούν επιπλέον 600 καταλύματα 
(ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, 
κλπ). 

 Παραγωγοί – Προμηθευτές: Στη Δράση συμμετέχουν ήδη 100 
παραγωγοί αγροδιατροφικών προϊόντων, οι οποίοι αναμένεται να 
αυξηθούν κατά 50% (σύνολο 150 παραγωγοί – προμηθευτές) κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. 

 Πρωινά: Στο πλαίσιο της Δράσης έχουν ήδη δημιουργηθεί 35 
πρότυπα πρωινά που αναφέρονται σε ισάριθμες γεωγραφικές 
περιοχές της χώρας μας, τα οποία δεν αναμένεται να μεταβληθούν 
σημαντικά ως προς τον αριθμό τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του Έργου. 

 Προϊόντα: Στο υφιστάμενο portal γίνεται αναφορά σε 60 περίπου 
διαφορετικά προϊόντα υψηλής διατροφικής και πολιτισμικής αξίας, 
τα οποία αναμένεται να αυξηθούν σε 100 κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του Έργου. 

 Συνταγές: Στον υφιστάμενο δικτυακό τόπο της Δράσης 
φιλοξενούνται περίπου 200 συνταγές, οι οποίες αναμένεται να 
αυξηθούν σε 250 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. 

Με βάση τα παραπάνω, οι βασικές πληροφοριακές οντότητες της Δράσης, 
οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας εκ μέρους του 
Αναδόχου αναμένεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως: 
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Οντοτητα 

Υφιστάμενο 
μέγεθος 
(αριθμός 
μονάδων) 

Μεταβολή εντός της 
διάρκειας 

υλοποίησης του 
έργου 

Εκτιμώμενο μέγεθος 
εντός της διάρκειας 

υλοποίησης του 
έργου (αριθμός 

μονάδων) 

Γαστρονομικές 
περιοχές 

12 - 12 

Καταλύματα 800 +75% 1.400 

Παραγωγοί – 
Προμηθευτές 

100 +50% 150 

Πρότυπα πρωινά 35 +15% 40 

Προϊόντα 60 +75% 100 

Συνταγές 200 +25% 250 

 

o Η οργάνωση της πληροφορίας θα πρέπει να δομηθεί εκ μέρους του 
Αναδόχου με τρόπο ώστε να καλύπτει πολλαπλά σενάρια περιήγησης, με 
βάση τις αναμενόμενες ανάγκες πληροφόρησης ενός εξαιρετικά 
διαφοροποιημένου (ηλικιακά, μορφωτικά, κλπ) κοινού. Ενδεικτικά σενάρια 
αναζήτησης είναι: 

 αναζήτηση ξενοδοχειακών μονάδων που προσφέρουν πρωινά 
βασισμένα σε συγκεκριμένα προϊόντα επιλογής, 

 αναζήτηση πρωινού σε κατάλυμα της επιλογής του επισκέπτη 

 αναζήτηση συνταγής για συγκεκριμένο πρωινό/ προϊόν που 
προσφέρεται στο ξενοδοχείο της επιλογής του επισκέπτη 

 αναζήτηση παραγωγών που προσφέρουν συγκεκριμένα προϊόντα 
επιλογής 

o Η οργάνωση της πληροφορίας που θα προταθεί από τον Ανάδοχο θα 
πρέπει να επιτρέπει την υλοποίηση αναζήτησης προς κάθε κατεύθυνση 
(π.χ. γαστρονομική περιοχή, πρωινό, ξενοδοχείο/ ξενοδοχείο, πρωινό, 
συνταγή, γαστρονομική περιοχή, ξενοδοχείο, παραγωγός, κ.ο.κ.) από 
οποιοδήποτε επίπεδο, χωρίς να απαιτείται η επιστροφή σε προηγούμενο 
επίπεδο αναζήτησης. 

o Επιπλέον των ανωτέρω βασικών πληροφοριακών οντοτήτων, ο ανάδοχος 
θα πρέπει να προτείνει πρόσθετες οριζόντιες πληροφοριακές οντότητες, 
όπως ενδεικτικά: 

 γενικές πληροφορίες για τη Δράση, 

 νέες αφίξεις (προϊόντων, καταλυμάτων, κλπ) στη Δράση 

 Νέα (δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, κλπ) 

 Success stories 

 Χώρος ανάρτησης περιεχομένου εκ μέρους των επισκεπτών 
(reviews, κριτικές, κλπ) 
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 Α2. Eνσωμάτωση δυνατοτήτων πολυκαναλικής πρόσβασης: Η δικτυακή 
πύλη της Δράσης θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη και λειτουργική μέσω 
κινητών συσκευών, διασφαλίζοντας πλήρη συμβατότητα με τα πλέον 
διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (Android, iOS, Windows Phone) και 
αυτόματη προσαρμογή της διεπαφής, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής με την 
οποία γίνεται η περιήγηση στον δικτυακό τόπο (pc/laptop, tablet, mobile). 

 Α3. Αναβάθμιση της συνολικής λειτουργικότητας και αισθητικής, 
σύμφωνα με ισχύουσες διεθνώς τάσεις. Οι παρεμβάσεις του αναδόχου θα πρέπει 
να είναι κατάλληλα εστιασμένες ώστε να δημιουργούν μία προωθημένη εμπειρία 
περιήγησης, με βάση τις ισχύουσες τάσεις σε διεθνές επίπεδο. Με αυτόν τον 
τρόπο, ο επισκέπτης από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ενημερώνεται και 
συναλλάσεται συχνά μέσω διαδικτύου για προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού και 
γαστρονομικού χαρακτήρα θα είναι σε θέση να απολαμβάνει άμεσα τη συνολική 
λειτουργικότητα και εμπειρία. Ενδεικτικοί δικτυακοί τόποι οι οποίοι εκτιμάται ότι 
διαθέτουν συνολική λειτουργικότητα και αισθητική που ακολουθεί τις διεθνείς 
τάσεις στον τομέα του e-tourism και της γαστρονομίας είναι: 

o https://www.trip2athens.com 

o http://www.discovergreece.com/ 

o https://www.lonelyplanet.com/ 

 

Α3.1.2 Δημιουργία περιεχομένου 

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να αξιοποιήσει/ επιμεληθεί το υφιστάμενο περιεχόμενο και να 
δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλον 
περιήγησης. το οποίο θα συνίσταται στα εξής: 

 Β1. Κείμενα: Μέχρι στιγμής, το υφιστάμενο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στην 
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Ο ανάδοχος θα κληθεί να συμβάλει στην 
ανανέωση του περιεχομένου με: 

o επιμέλεια και ομογενοποίηση του υφιστάμενου περιεχομένου, με  
κατάλληλες προσθήκες και βελτιώσεις σε αυτό, 

o δημιουργία νέου περιεχομένου όπου απαιτείται για όλες τις πληροφοριακές 
οντότητες (π.χ. για τα νέα καταλύματα που θα ενταχθούν, για τους νέους 
παραγωγούς, κλπ), 

o δημιουργία νέου περιεχομένου οριζόντιου χαρακτήρα (δηλ. που να αφορά 
σε ευρύτερη πληροφόρηση για τη Δράση, εκτός των βασικών 
πληροφοριακών οντοτήτων της παρ. Α3.1.1 ανωτέρω), συμβατού με τη 
νέα εμπειρία περιήγησης, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 40 κείμενα με 
μέσο μέγεθος τις 300 λέξεις έκαστο, 

o μετάφραση του συνολικού περιεχομένου (δηλαδή τόσο του νέου όσο και 
του επιμελημένου περιεχομένου) στην Αγγλική, 

o ανάρτηση και διαμόρφωση του περιεχομένου (κειμένων και πολυμέσων), 

λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους υλοποίησης και προδιαγραφές: 
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o Κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του τις κατευθυντήριες γραμμές Βελτιστοποίησης Μηχανών 
Αναζήτησης (Search Engine Optimisation - SEO) και να μεριμνήσει ώστε 
το περιεχόμενο που θα εκπονηθεί να συμπεριλαμβάνει κατάλληλες λέξεις – 
κλειδιά που θα συμβάλουν στην προνομιακή εμφάνιση του δικτυακού 
τόπου σε σχετικές αναζητήσεις. 

o Τα κείμενα που θα εκπονηθούν, θα πρέπει να είναι σε απλή καθημερινή 
γλώσσα (επίπεδο native speaker) και να έχουν βιωματικό τόνο. 

o Αναφορικά με την οντότητα «Καταλύματα»: Το ΞΕΕ διαθέτει εφαρμογή 
έκδοσης σήματος ένταξης καταλυμάτων στη Δράση. Τα καταχωρούμενα 
δεδομένα τηρούνται σε βάση δεδομένων SQL server που φιλοξενείται στο 
ΞΕΕ. Μέσω της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων, ο Ανάδοχος μπορεί να 
αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του καταλύματος (επωνυμία) και στη 
σύνθεση του πρωινού. Εν συνεχεία ο Ανάδοχος θα μπορεί: 

 είτε να επικοινωνεί με το κατάλυμα προκειμένου … 

 είτε να λαμβάνει την αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το 
κατάλυμα από τον κατά περίπτωση δικτυακό τόπο του τελευταίου 

Για την ενημέρωση της δικτυακής πύλης με τις νέες εντάξεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Έργου, θα πρέπει να υλοποιηθεί κατάλληλο web service από 
τον Ανάδοχο του παρόντος Έργου. 

o Αναφορικά με την οντότητα «Συνταγές»: Οι συνταγές συνδέονται σε κάθε 
περίπτωση με μία ή περισσότερες Γαστρονομικές Περιοχές. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να λάβει υπόψη του καλές πρακτικές που επικρατούν σε 
εξειδικευμένα portals με συνταγές για την οργάνωση, παρουσίαση και 
κατηγοριοποίηση της σχετικής πληροφορίας. 

o Το μέγεθος των κειμένων ανά πληροφοριακή οντότητα κρίνεται σκόπιμο 
να διαμορφωθεί ως εξής: 

Οντοτητα 

Εκτιμώμενο μέγεθος 
εντός της διάρκειας 

υλοποίησης του έργου 
(αριθμός μονάδων) 

Αριθμός 
λέξεων ανά 

μονάδα 

Σύνολο 
λέξεων 

Γαστρονομικές 
περιοχές 

12 500 6.000,00 

Καταλύματα 1.400 150 210.000,00 

Παραγωγοί – 
Προμηθευτές 

150 150 22.500,00 

Πρότυπα 
πρωινά 

40 Ως έχει Ως έχει 

Προϊόντα 100 50 5.000,00 

Συνταγές 250 100 25.000,00 

o Η δημοσιοποίηση (publication) του περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί 
μόνο μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

  

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος A: Αντικείμενο και προδιαγραφές έργου 

 

Σελίδα 17 από 111 

 

 

 

 Β2. Φωτογραφικό υλικό: Μέχρι στιγμής, ο δικτυακός τόπος της Δράσης 
συμπεριλαμβάνει εκτενές φωτογραφικό και πολυμεσικό περιεχόμενο. Πέραν 
αυτών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει πρωτότυπες φωτογραφίες ή να 
μεριμνήσει για την αξιοποίηση φωτογραφιών που υφίστανται σε δικτυακούς 
τόπους ενταγμένων καταλυμάτων και παραγωγών ή να προμηθευτεί 
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων με 
διασφαλίσμένα δικαιώματα χρήσης, σύμφωνα με την Εθνική, Ευρωπαϊκή και 
ευρύτερα διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών. 

Ως ελάχιστος αριθμός αναγκαίων φωτογραφιών πέραν των ήδη υφιστάμενων και 
εκείνων που θα καταστούν διαθέσιμες από τα καταλύματα και τους παραγωγούς 
εκτιμώνται οι 500 φωτογραφίες. 

Πριν την παραγωγή ή την προμήθεια του ως άνω φωτογραφικού υλικού, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αναλυτική πρόταση και να λάβει την 
απαραίτητη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Α3.1.3 Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των αμέσως προηγουμένων παραγράφων και 
τη μετάβαση του νέου δικτυακού τόπου σε παραγωγική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα 
κληθεί να υποστηρίξει ενεργά την αποδοτική αξιοποίηση της δικτυακής πύλης προς 
όφελος των στόχων της Δράσης για περίοδο 12 μηνών. 

Ως ελάχιστη συμβολή του Αναδόχου αναμένεται η εξής: 

 Γ1. Εκπαίδευση των στελεχών και του τεχνικού προσωπικού του Επιμελητηρίου 
στις δυνατότητες των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν στο 
πλαίσιο του έργου. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων εκτιμάται σε πέντε (5) 
στελέχη και συνεργάτες του ΞΕΕ. Η εκπαίδευση κρίνεται σκόπιμο να έχει 
ολοκληρωθεί προ της ενάρξεως της 12μηνης περιόδου υποστήριξης παραγωγικής 
λειτουργίας. 

 Γ2. Φιλοξενία του δικτυακού τόπου σε υποδομές κέντρου δεδομένων του 
Αναδόχου, εφόσον διαθέτει πιστοποίηση τύπου ISO 27001 ή ισοδύναμη, ή τρίτων 
με ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας, υπό την ευθύνη του αναδόχου ο οποίος θα 
πρέπει και αυτός να τεκμηριώσει τις διαδικασίες ασφάλειας που ακολουθεί και 
διασφαλίζει ως ενδιάμεσος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής τις πιστοποιημένες 
υπηρεσίες του τρίτου παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας. 

 Γ3. Υποστήριξη των εσωτερικών χρηστών της πύλης επί θεμάτων 
λειτουργικότητας της δικτυακής πύλης καθόλη την περίοδο αναφοράς. 

 Γ4. Ανανέωση/ επικαιροποίηση του περιεχομένου (νέα, success stories, 
events, κλπ) σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και μετά τη λήψη των 
σχετικών εγκρίσεων. Ενσωμάτωση νέων συμμετοχών (καταλυμάτων, 
παραγωγών/ προμηθευτών, κλπ), σύμφωνα με την ακόλουθη γενική 
μεθοδολογία: 

o οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις (καταλύματα, παραγωγοί/ προμηθευτές) θα 
αναρτούν τα στοιχεία που τους αφορούν (περιγραφές & οπτικοακουστικό 
υλικό, 
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o ο ανάδοχος θα επιμελείται το συγκεκριμένο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη 
συνολική επικοινωνιακή προσέγγιση (concept) του δικτυακού τόπου και 
θα υλοποιεί και την αντίστοιχη μετάφραση. 

 Γ5. Τεχνική υποστήριξη λειτουργίας δικτυακής πύλης, η οποία αναλύεται 
σε: 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας δικτυακής πύλης. 

 Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 
από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την αναγγελία 
εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από   κακόβουλες   ή   άστοχες   
παρεμβάσεις   τρίτων.   

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις. 

 Συντήρηση έτοιμου λογισμικού (εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην 
προτεινόμενη λύση). 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, ώστε να 
εξασφαλίζει, στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.  

Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας της πύλης και η επίλυση των προβλημάτων 
θα γίνεται υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών το οποίο θα προτείνει 
ο Ανάδοχος μέχρι το τέλος του 3ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης των 
εργασιών του, προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Γ6. Εκπόνηση και υλοποίηση Πλάνου Προώθησης του δικτυακού τόπου της 
Δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι προδιαγραφές και περιορισμούς: 

o Το Πλάνο Προώθησης θα πρέπει να εκπονηθεί εκ μέρους του Αναδόχου 
και να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός τριών (3) μηνών από την 
έναρξη του έργου, προκειμένου: 

 να οριστικοποιηθεί με βάση τις παρατηρήσεις της αναθέτουσας 
Αρχής εντός του 4ου μήνα υλοποίησης του Έργου 

 να υλοποιηθεί εντός της περιόδου υποστήριξης παραγωγικής 
λειτουργίας (μήνες 5-16 έργου) 

o Το πλάνο προώθησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

 την καταρτιση συγκεκριμενων ομαδων στοχευσης (target groups) 
και την δημιουργια προωθητικων ενεργειων αντίστοιχων των 
χαρακτηριστικων αυτων των Ομάδων 

 την τροφοδοσία περιεχομένου στα κυριότερα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης τουλάχιστον 8 φορές μηνιαίως (μέση συχνότητα 2 
φορές ανά εβδομάδα), 

 την παραγωγή και ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της Δράσης και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τουλάχιστον 12 videos μικρής 
διάρκειας με αντικείμενο την παρασκευή επιλεγμένων συνταγών 
μεσογειακής διατροφής, σχετικών με την εξειδίκευση της Δράσης 
(μέση συχνότητα 1 φορά μηνιαίως, η οποία μπορεί να 
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διαφοροποιείται κατάλληλα, μετά από πρόταση του Αναδόχου, 
μεταξύ των χειμερινών και των θερινών μηνών). 

 την παρακολούθηση της συμμετοχής του κοινού και την 
κατάλληλη  ανταπόκριση σε αυτή (π.χ. ενεργοποίηση για την 
αύξηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου, υλοποίηση 
τεχνικών διατήρησης του ενδιαφέροντος του κοινού, αξιοποίηση 
θετικών posts, αντιμετώπιση κακόβουλων σχολίων, κλπ).  

 Την παραμετροποίηση διαδικτυακής πυλης και κοινωνικων μεσων 
ψηφιακής δικτύωσης ώστε να παρέχεται η δυνατοτητα διενέργειας 
επαναληπτικού μάρκετινγκ 

 

 Γ7. Προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες του Έργου. Σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες: 

o είτε η συμμετοχή εκ μέρους νέων καταλυμάτων, παραγωγών, κλπ 
διαφοροποιηθεί από την αναμενόμενη (π.χ. εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
συμμετοχής από μικρότερο των αναμενόμενων 1.400 αριθμό 
καταλυμάτων, κλπ),  

o είτε οι επικοινωνιακές ανάγκες, σύμφωνα με την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής, διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον προγραμματισμό του 
εγκεκριμένου Πλάνου Προώθησης, 

ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσαρμόσει κατάλληλα το Πλάνο Προώθησης και τις 
αντίστοιχες ενέργειες υποστήριξης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Κρίσιμη παράμετρο για τη διαμόρφωση των σχετικών κατευθύνσεων εκ μέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής θα αποτελέσει το μοναδιαίο κόστος των επιμέρους 
ενεργειών υποστήριξης, όπως αυτό θα αποτυπωθεί στην Οικονομική Προσφορά 
του Αναδόχου. Επακόλουθα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αγαστή συνεργασία 
μεταξύ των δύο μερών, ο υποψήφιος Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά 
θα πρέπει να αποτυπώσει το μοναδιαίο κόστος των επιμέρους ενεργειών 
υποστήριξης στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, σύμφωνα με την προσέγγιση 
υλοποίησης του Έργου που θα προτείνει (π.χ. κόστος μετάφρασης ανά λέξη, 
κόστος επιμέλειας κειμένου ανά πακέτο των χ λέξεων, κ.ο.κ).  

 

Α3.2 Τεχνικές και Λειτουργικές απαιτήσεις δικτυακής πύλης 

Α3.2.1 Προδιαγραφές σχεδιασμού και πλοήγησης (front end) 

Μέσω της δικτυακής πύλης θα παρέχεται πρόσβαση στο περιεχόμενο και σε όλες τις 
ψηφιακές υπηρεσίες της Δράσης προς τον τελικό χρήστη/ ενδιαφερόμενο/ επισκέπτη. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διείσδυση στους στοχοθετημένους 
δυνητικούς τελικούς χρήστες, η δικτυακή πύλη θα πρέπει να ενσωματώνει τις πλέον 
προωθημένες τεχνικές SEO που χρησιμοποιούνται διεθνώς κατά την υλοποίηση 
δικτυακών τόπων. 

Η πύλη με εύληπτο και φιλικό τρόπο θα πρέπει να κατευθύνει τον χρήστη στο 
περιεχόμενο της επιλογής του, διασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστον: 
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 Ενιαίο περιβάλλον Γραφικών διεπαφών χρήσης (GUI) μέσω του οποίου θα μπορεί 
ο χρήστης να διαχειρισθεί τις δυνατότητες της πύλης μέσω οικείων web-browser 
φορμών. 

 Χρηστικότητα, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση και η πλοήγηση στην 
πληροφορία από τους χρήστες του, ανεξαρτήτως βαθμού εξοικείωσης με τη 
διαδικτυακή τεχνολογία (τήρηση των W3C προτύπων βάσει 
http://www.w3.org/standards/webdesign/). 

 Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές για υποστήριξη πρόσβασης 
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως του Web Accessibility Initiative (WAI) και 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) (http://www.w3.org/ 
TR/WCAG/), Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0) 
(http://www.w3.org/TR/ATAG20), που αφορούν στην ανάπτυξη προσβάσιμων 
εφαρμογών και υπηρεσιών σε περιβάλλον Web. 

 

Η πύλη θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εγγραφής χρηστών, μέσω της οποίας: 

 θα αποκτάται πρόσβαση στο newsletter της Δράσης, 

 θα δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου εκ μέρους των χρηστών (user 
generated content) 

 θα είναι εφικτή η καταχώρηση σχολίων εκ μέρους των χρηστών και αξιολογήσεων 
σχετικά με την εμπειρία Ελληνικού Πρωινού που βιώθηκε κατά τη διαμονή σε 
κατάλυμα που έχει ενταχθεί στη Δράση.  

Τα σχόλια των χρηστών είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την επικοινωνιακή 
ενίσχυση της δικτυακής πύλης. Ως εκ τούτου, η καταχώρηση των σχολίων θα 
πρέπει να γίνεται με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα προταθεί από τον 
ανάδοχο, το οποίο θα παρέχει δυνατότητα βαθμολόγησης ώστε να είναι 
κατανοητή και σε κωδικοποιημένη μορφή η αξιολόγηση των πρωινών των 
καταλυμάτων με απόλυτο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται μετάφραση. Η 
βαθμολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε επιμέρους κριτήρια, τα οποία θα 
προσδιοριστούν μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου και σχετική έγκριση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Η δικτυακή πύλη της Δράσης θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη και λειτουργική 
μέσω κινητών συσκευών, διασφαλίζοντας πλήρη συμβατότητα με τα πλέον 
διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (Android, iOS, Windows Phone) και αυτόματη 
προσαρμογή της διεπαφής, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής με την οποία γίνεται 
η περιήγηση στον δικτυακό τόπο (pc/laptop, tablet, mobile). 

 

Α3.2.2 Προδιαγραφές διαχείρισης περιεχομένου (back end) 

Το υποσύστημα διαχείρισης του περιεχομένου θα πρέπει να παρέχει τις εξής 
δυνατότητες/ λειτουργίες: 

 Διάθεση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος για τη δημιουργία, διαμόρφωση, 
ενημέρωση,  προεπισκόπηση και συντήρηση του περιεχομένου, καθώς επίσης 
δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες του ιστοτόπου, προεπισκόπησης των 
σελίδων που αναπτύσσονται και μορφοποιούνται και χρήσης μιας σειράς 
εργαλείων για τη διαχείρισή του.  
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 Πλήρης διαχωρισμός του περιεχομένου από την εμφάνιση του ιστοτόπου, μέσα 
από τη δημιουργία, ενημέρωση, προσαρμογή και συντήρηση πρότυπων 
ιστοσελίδων παρουσίασης ανεξάρτητου περιεχομένου, προκειμένου να είναι 
εύκολη η αλλαγή και εφαρμογή της εμφάνισης και της αισθητικής του τόπου. 

 Δυνατότητα σύνδεσης του καταχωρημένου περιεχομένου με μεταδεδομένα, όπως 
λέξεις-κλειδιά, συγγραφέα, γενική περιγραφή κτλ. με σκοπό την ακριβέστερη και 
ταχύτερη αναζήτηση και ανάκτηση.  

 Δυνατότητα εισαγωγής περιεχομένου σε τουλάχιστον 2 γλώσσες με δυνατότητα 
υποστήριξης περισσότερων γλωσσών.  

 Αντικειμενοστραφής οργάνωση του περιεχομένου με σκοπό τη δυνατότητα 
παρουσίασης του σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία. 

 

 Δυνατότητα διαμόρφωσης του περιεχομένου με διάφορους τρόπους, όπως: 

o εμφάνιση φορμών-παραθύρων για την επεξεργασία του περιεχομένου σε 
αυτές 

o απευθείας επεξεργασία του περιεχομένου με χρήση γραφικού επεξεργαστή 
(WYSIWYG editor), ακριβώς στο σημείο της ιστοσελίδας όπου θα 
εμφανίζεται 

o χρήσης εξωτερικών εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου. 

 Δυνατότητα παρακολούθησης εκ μέρους των διαχειριστών του περιεχομένου 
όλων των ενεργειών που έχουν επιτελεστεί επί του περιεχομένου (logging). 

 Δυνατότητα προβολής πληροφοριών αντιμετώπισης δυσλειτουργιών και 
λειτουργικών σφαλμάτων του ιστοτόπου απευθυνόμενων προς τους διαχειριστές. 

 Δυνατότητα Διαχείρισης συστήματος μέσω προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού. 

 Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων διαβαθμισμένης πρόσβασης τόσο στο 
σύνολο των στοιχείων περιεχομένου και των λειτουργιών της πύλης όσο και σε 
μέρος αυτών. Τα δικαιώματα θα πρέπει να δίνονται τόσο σε ομάδες χρηστών όσο 
και σε μεμονωμένους χρήστες, να είναι διαρκώς ανανεώσιμα και 
παραμετροποιήσιμα. 

 Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων. Κατά τη δημιουργία ενός χρήστη θα 
ορίζεται εάν μπορεί να δημοσιεύει συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου. 

 Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών sites (microsites) μέσα από το ίδιο 
περιβάλλον διαχείρισης. 

 Δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με εφαρμογές γραφείου.  

 Ενσωματωμένος WYSIWYG editor με διευρυμένες λειτουργικότητες όπως, 
εισαγωγή πινάκων, εικόνων, κ.α. Δυνατότητα διαχείρισης και κατηγοριοποίησης 
περιεχομένου. 

 Υποστήριξη full text search - Αναζήτηση με βάση τα δικαιώματα και τους ρόλους 
του κάθε χρήστη. 

 Δυνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής περιεχομένου με τη χρήση συγκεκριμένων 
προτύπων αναπαράστασης και οργάνωσης δεδομένων (π.χ. XML). 
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Α3.2.3 Διαχείριση Χρηστών 

Η πύλη θα παρέχει τις υπηρεσίες της στις διάφορες κατηγορίες των χρηστών: 

 Ι. Εσωτερικοί χρήστες  

Διαχειριστές Συστήματος: Θα είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία και 
καθημερινή υποστήριξη του συστήματος, καθώς και για την πραγματοποίηση 
ενεργειών διαχειριστικού χαρακτήρα (διαχείριση χρηστών, κλπ). 

Στελέχη Ξ.Ε.Ε – Υπεύθυνοι Περιεχομένου: Πρόκειται για στελέχη και συνεργάτες 
του Επιμελητηρίου, που θα διαχειρίζονται το περιεχόμενο και θα αξιοποιούν 
ειδικές εφαρμογές για να επικοινωνήσουν με τα κοινά - στόχο.  

  

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος A: Αντικείμενο και προδιαγραφές έργου 

 

Σελίδα 23 από 111 

 

 

 ΙΙ. Εξωτερικοί επιχειρησιακοί Χρήστες 

Καταλύματα: Η ομάδα αυτή χρηστών περιλαμβάνει Ιδιοκτήτες, Διαχειριστές και 
Στελέχη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & λοιπών καταλυμάτων. Οι χρήστες αυτοί 
είναι οι υφιστάμενοι αποδέκτες των περισσοτέρων υπηρεσιών της πύλης.   

Παραγωγοί – Προμηθευτές: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται παραγωγικές 
επιχειρήσεις τροφίμων που αξιοποιούν την για την προώθηση των προϊόντων 
τους και την επίτευξη συνεργιών με τα καταλύματα που συμμετέχουν στη Δράση. 

 ΙΙΙ. Τελικοί διαδικτυακοί χρήστες  

Δυνητικοί επισκέπτες που χρησιμοποιούν την πύλη προκειμένου να λάβουν 
πληροφόρηση σχετικά με το ελληνικό πρωινό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκ 
μέρους των εξωτερικών επιχειρησιακών χρηστών 

Για να μπορέσει η πύλη να παρέχει υπηρεσίες στις διάφορες ομάδες χρηστών του, 
που αφορούν σε λήψη πληροφόρησης ή/ και σε προσωπικά δεδομένα  ή σε 
υπηρεσίες που έχουν σχέση με διαδικασίες συντήρησης και διαχείρισης 
(administration), θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποίησης 
(authentication) και εξουσιοδότησης των χρηστών.  

Για τη Διαχείριση Χρηστών θα πρέπει να παρέχεται από το σύστημα: 

 Ενιαίο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης και να υποστηρίζει κεντρική πολιτική 
διαχείρισης με χρήση των δομικών στοιχείων: Χρήστες, Ρόλοι χρηστών, 
Δικαιώματα, Εφαρμογές, Υπηρεσίες,  Εξαιρέσεις, Κίνδυνοι. 

 Δυνατότητα για καταγραφή του συνόλου των γεγονότων του συστήματος και 
παραγωγή αναφορών κατ ελάχιστον για τα ακόλουθα: 

o Πολιτικές Πρόσβασης ανά ρόλο χρηστών και συνδεδεμένο σύστημα. 

o Κατάσταση Χρηστών ανά ρόλο χρηστών. 

o Δικαιώματα Πρόσβασης ανά χρήστη και ανά ρόλο χρηστών. 

 

Α3.2.4 Οριζόντιες Προδιαγραφές  

A3.2.4.1 Διαλειτουργικότητα 

Η δικτυακή πύλη δημιουργεί εξ ορισμού απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που πρέπει 
να πληρούνται από συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από 
δημόσιους φορείς σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και αρχές 
διαλειτουργικότητας.  

Η διαλειτουργικότητα αφορά την ικανότητα της δικτυακής πύλης για τη μεταφορά και 
χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί - με 
άλλες εφαρμογές με τις οποίες συνεργάζεται και στις/ από τις οποίες ενδεχομένως 
μεταδίδει/ αντλεί δεδομένα. Συγκεκριμένα αφορά:  

 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες 
(πρότυπα δόμησης της πληροφορίας/ δεδομένων και της μετα-πληροφορίας/ 
δεδομένων)  

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 
πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία 
μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο 
σημείο)  
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 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια/ έλεγχος πρόσβασης, δηλαδή 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας)  

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 
πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή 
άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των 
διαλειτουργικών υπηρεσιών).  

Με βάση τα παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει  το 
τεχνολογικό σχήμα διεπαφής για πρόσβαση στις υπηρεσίες της πύλης από κάθε 
δυνατό αποδέκτη για όποια υπηρεσία υπάρχουν σχετικά πρότυπα 
διαλειτουργικότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά στην 
Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο και τις τεχνολογίες με τις οποίες υλοποιεί τη 
διαλειτουργικότητα.  

 

A3.2.4.2 Ανοιχτά δεδομένα 

Η δικτυακή πύλη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να 
παρέχει ελεύθερα προς χρήση από διαπιστευμένες εφαρμογές και πληροφοριακά 
συστήματα τρίτων, και με μορφή ανοιχτών δεδομένων, τις εξής πληροφορίες:  

 Περιγραφικά στοιχεία των καταλυμάτων που συμμετέχουν στη Δράση.  

 Περιγραφικά στοιχεία των παραγωγών/ προμηθευτών προίόντων 

 Στοιχεία εκδηλώσεων/ γεγονότων 

 

Για τα παραπάνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα πρότυπα: 

Περιγραφή προτύπου Σημασία/ Χρήση στο πλαίσιο του Έργου 

Web Services Πρόσβαση σε δεδομένα καταλυμάτων και 
παραγωγών/ προμηθευτών 

RSS Εκδηλώσεις/ γεγονότα 

 

A3.2.4.3 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
Έργου θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους τους 
διαδεδομένους τύπους λειτουργικών συστημάτων υπολογιστών γραφείου, φορητών 
υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων/tablets και έξυπνων συσκευών (iOS, Android, 
Windows Phone), καθώς επίσης με τους σημαντικότερους τύπους προγραμμάτων 
πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (MS Edge, Firefox, Safari, Chrome κτλ.). 

 

A3.2.4.4 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο της 
δημόσια διαθέσιμης πληροφορίας της, η κατασκευή της δικτυακής πύλης θα πρέπει 
να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 
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Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level 
AA), υποχρεωτικά σε ότι αφορά τις υπηρεσίες πληροφόρησης. 

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω Οδηγίες θα ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με 
ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο 
οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση 
των προδιαγραφών προσβασιμότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η 
συμμόρφωση και τα αποτελέσματα αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της 
οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του Έργου. 

 

A3.2.4.5 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: 

 την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, 

 την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών 
δεδομένων αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα 
και τις  οργανωτικό-διοικητικές διαδικασίες. 

 Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του 
Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: 

 το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των 
προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97 όπως ισχύει, προστασία των 
προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99 όπως 
ισχύει), 

 τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ, 

 τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ, 

 τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού, 

 τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα. 

 Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ή/και να παρέχει ακόμη: 

 Μηχανισμό ορισμού προφίλ χρηστών, ομάδων χρηστών και λιστών 
ελεγχόμενης πρόσβασης (access control lists), 

 Υποστήριξη των πρωτοκόλλων HTTPS, SSL/TLS, 

 αρχιτεκτονική SSO (single sign on) για κεντρική διαχείριση της πρόσβασης 
των χρηστών, 

 υποστήριξη του πρωτοκόλλου LDAP για ελεγχόμενη πρόσβαση σε λίστες 
και καταλόγους δεδομένων και την κεντρική διαχείριση των 
πιστοποιητικών και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών. 

 

A3.2.4.6 Απαιτήσεις Ευχρηστίας 

Η διεπαφή της δικτυακής πύλης με τους χρήστες πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με την τεχνολογία των υπολογιστών 
και του διαδικτύου να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με την πύλη με ευκολία 
και σιγουριά και χωρίς την ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης πέραν της ενσωματωμένης 
βοήθειας.  
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Οι ενσωματωμένες οδηγίες βοήθειας πρέπει να είναι αναλυτικές και να αφορούν όλες 
τις λειτουργίες και υπηρεσίες της πύλης, καθώς και όλες τις κατηγορίες χρηστών.  

Η υψηλή ευχρηστία του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει όσον αφορά τους 
χρήστες:  

 Πελατοκεντρική Αντίληψη: οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να 
είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες του χρήστη. 

 Διαφάνεια: Κατά τη χρήση της πύλης, ο χρήστης πρέπει να διεκπεραιώνει τις 
εργασίες του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τεχνικές λεπτομέρειες ή εσωτερικές 
διεργασίες του συστήματος που υποστηρίζουν την ολοκλήρωση της επικοινωνίας. 

 Συνέπεια: Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες θα πρέπει να έχουν 
ομοιόμορφη εμφάνιση και να υπάρχει συνέπεια στα λεκτικά και τα σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών 
και λειτουργιών σε όλο το εύρος των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να είναι 
συνεπές.  

 Υποστήριξη των κοινώς αποδεκτών περιηγητών δικτύου με χρήση τεχνικών 
responsive design για ομοιογενή αλληλεπίδραση είτε η πρόσβαση γίνεται από 
σταθερό σταθμό εργασίας είτε από tablet/ κινητό. 

 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη για την αποδοτική χρήση 
των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους, μέσω περιηγητή δικτύου.  

 Πλήρης διαθεσιμότητα της παρεχόμενης λειτουργικότητας προς τους εξωτερικούς 
χρήστες σε δύο γλώσσες κατ’ ελάχιστο (Ελληνικά, Αγγλικά). 

 Μειωμένη ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. 
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Α4. Οργάνωση υλοποίησης και παράδοσης Έργου 

Α4.1 Χρονοδιάγραμμα 

Το έργο θα κατανεμηθεί στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

Α/Α Τίτλος Φάσης 
Έναρξη 

(αρχή μήνα) 

Λήξη 

(τέλος μήνα) 

ΠΕ1 
Ενίσχυση της λειτουργικότητας 
του δικτυακού τόπου 

Τ0 Τ0+3 

ΠΕ2 
Επιμέλεια περιεχομένου - 
Δημιουργία νέου περιεχομένου 

Τ0 Τ0+3 

ΠΕ3 
Εκπόνηση Πλάνου Προώθησης 
δικτυακής πύλης 

Τ0 Τ0+3 

ΠΕ4 
Ενεργοποίηση νέου δικτυακού 
τόπου 

Τ0+3 Τ0+3 

ΠΕ5 
Εκπαίδευση εσωτερικών 
χρηστών συστήματος  

Τ0+4 Τ0+4 

ΠΕ6 
Υπηρεσίες υποστήριξης 
παραγωγικής λειτουργίας 

Τ0+5 Τ0+16 

Τ0: Ο χρόνος έναρξης του Έργου 

 
Η χρονική αλληλουχία των επιμέρους Πακέτων Εργασίας μπορεί να αποτυπωθεί 
γραφικά ως ακολούθως: 

ΠΕ Μήνας Έργου 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ΠΕ1                 

ΠΕ2                 

ΠΕ3                 

ΠΕ4                 

ΠΕ5                 

ΠΕ6                 
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Α4.2  Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου1 

Χρονικό 
Σημείο 

Παράδοσης2 

Π1.1: 
Αναφορά Ενίσχυσης λειτουργικότητας του 
δικτυακού τόπου 

ΑΝ Μ3 

Π1.2: 

Πρόταση Σύμβασης Εγγυημένου Επιπέδου 
Υπηρεσιών (SLA) για τη διασφάλιση καλής 
λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων 
δικτυακού τόπου 

Μ Μ3 

Π2.1: 
Οριστικοποιημένο Περιεχόμενο στην 
Ελληνική γλώσσα 

ΥΠ Μ3 

Π2.2: 
Οριστικοποιημένο Περιεχόμενο στην Αγγλική 
γλώσσα 

ΥΠ Μ3 

Π2.3: Φωτογραφικό Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή ΑΛ Μ3 

Π3.1: 
Πλάνο Προώθησης δικτυακής πύλης (αρχική 
πρόταση αναδόχου) 

Μ Μ3 

Π3.2: 
Οριστικοποιημένο Πλάνο Προώθησης 
δικτυακής πύλης (προς έγκριση από Α.Α.) 

Μ Μ4 

Π4.1 
Αναφορά Ενεργοποίησης νέου δικτυακού 
τόπου 

ΑΝ Μ3 

Π5.1: 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης εσωτερικών 
χρηστών ΞΕΕ & Εκπαιδευτικό υλικό 

ΑΝ Μ3 

Π5.2: 
Αναφορά Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης 
εσωτερικών χρηστών ΞΕΕ 

ΑΝ Μ4 

Π6.1: 
Μηνιαίες Αναφορές Υποστήριξης 
Παραγωγικής Λειτουργίας* 

ΑΝ Μ5-Μ16 

  

                                           

1 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), ΥΠ (Υπηρεσία), 
Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 

2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας 
έναρξης) του Έργου 
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Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Α5.1 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένο σχέδιο Οργάνωσης του Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας. Η Οργάνωση της Διασφάλισης της Ποιότητας του έργου 
είναι από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του Έργου του Αναδόχου. 

Η Διασφάλιση Ποιότητας στο πλαίσιο του Έργου περιλαμβάνει όλες τις 
προγραμματισμένες και συστηματικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την 
επαρκή εξασφάλιση ότι το παραγόμενο έργο θα ικανοποιεί δεδομένες ποιοτικές 
απαιτήσεις. Η Διασφάλιση Ποιότητας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: 

 Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management), η οποία εκτελείται συνεχώς σε όλη 
τη διάρκεια του Έργου. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, προσδιορίζεται 
πλήρως ο μηχανισμός εξασφάλισης της ποιότητας των εργασιών του Αναδόχου 
(διαδικασίες, πρότυπα και οδηγίες). 

 Ποιοτικός Έλεγχος (Quality Control), που εκτελείται συνεχώς σε όλη την διάρκεια 
του Έργου. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, ελέγχονται συνεχώς η εξέλιξη 
των εργασιών και τα αποτελέσματά τους, καθώς και τα παραδοτέα του Έργου. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αναλύονται για να αποφασισθούν τυχόν διορθωτικές 
ενέργειες. 

 

Α5.2 Διαδικασία παραλαβής Έργου 

Βασικές Αρχές 

Η παραλαβή των παραδοτέων πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 
σύμβασης. Για την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) αίτημα παραλαβής, με το 
οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

 Αναφορά πεπραγμένων και εργασιών, 

 Τεκμηριωτικό υλικό για κάθε παραδοτέο, που αφορά προμήθεια λογισμικού και 
παροχή υπηρεσιών, 

 Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων παραδοτέων που αφορούν 
μελέτες, αναλύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κ.λπ.. Τα ηλεκτρονικά 
αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε μορφή επεξεργάσιμη ηλεκτρονικά μέσω 
διαδεδομένων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου. 

Τα επιμέρους παραδοτέα των μελετητικών υπηρεσιών θα παραδίδονται και σε 
ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από περίληψη (executive summary). 

Για την παραλαβή κάθε παραδοτέου η ΕΠΠΕ - λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 
ιδιαιτερότητες - πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας/ 
αρτιότητάς του, μέσω: 

 Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων 
παραδοτέων και τεκμηριωτικού υλικού 

 Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους λειτουργικά υποσύνολα της 
δικτυακής πύλης. 
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Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο 
εντός 7 εργασίμων ημερών (όταν αφορά σε μελέτες & αναφορές) ή εντός 10 
εργασίμων ημερών (όταν αφορά σε λοιπά παραδοτέα) από την έναρξη της 
διαδικασίας παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις 
της ΕΠΠΕ εντός 7 εργασίμων ημερών (όταν αφορά σε μελέτες & αναφορές) ή εντός 
10 εργασίμων ημερών (όταν αφορά σε λοιπά παραδοτέα) από την ημέρα διαβίβασης 
των εγγράφων παρατηρήσεων της Επιτροπής. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί έως δύο φορές. 

Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου 
από την Επιτροπή. 

 

Προσωρινή Παραλαβή 

Η Προσωρινή Παραλαβή κάθε Πακέτου Εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων 
από την ΕΠΠΕ με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε Πακέτου Εργασίας 
δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές 
δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων Πακέτων Εργασίας.  

Είναι δυνατόν, και εφόσον το παραδοτέο παρουσιάζει ελλείψεις, οι οποίες όμως κατά 
την αποκλειστική κρίση της Αναθέτουσας Αρχής δεν το καθιστούν ακατάλληλο προς 
χρήση για το σκοπό τον οποίο προορίζεται, να γίνει μερική παραλαβή του 
παραδοτέου. Η μερική παραλαβή αυτού επηρεάζει την πληρωμή του Αναδόχου. 

 

Οριστική Παραλαβή 

Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μετά την 
ολοκλήρωση όλων των Πακέτων Εργασίας, μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα από την 
παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου και εφόσον έχει γίνει προσωρινή 
παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων και Πακέτων Εργασίας, με την σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 117 ν. 4412/2016) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €74.400,00 ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

Kριτήριο επιλογής αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά 

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 

79000000-4: «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, marketing, παροχής συμβουλών, 
πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 

72000000-5: «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, 
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη» 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Β1 Γενικές Πληροφορίες 

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό 
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
της Ελλάδος ως Κύριος και Φορέας Λειτουργίας του Έργου. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών, €74.400,00 (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: €60.000,00 - ΦΠΑ 24%: €14.400,00). 

Το δικαίωμα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνει επιπλέον φυσικό αντικείμενο 
έργου. Μέσω του δικαιώματος προαίρεσης, η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στην 
αξιοποίηση της τυχόν έκπτωσης που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο, σε περίπτωση 
που θα απαιτηθεί από τις ιδιαίτερες συνθήκες του Έργου. 

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται - αθροιστικά με το κόστος της αρχικής 
σύμβασης - έως του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
και μηδέν λεπτών, €74.400,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €60.000,00 - ΦΠΑ 24%: 
€14.400,00). 

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται έως 50% του προς συμβασιοποίηση 
προϋπολογισμού του έργου, όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο έργου, υπό την 
ακόλουθη αίρεση: Το άθροισμα του κόστους της αρχικής σύμβασης και του 
δικαιώματος προαίρεσης δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €74.400,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το κάτωθι δικαίωμα προαίρεσης όπως αυτό 
περιγράφεται στην παράγραφο Β5.1 της παρούσας. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

- Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Σταδίου 24, 10564, Αθήνα 

- Τηλέφωνο: 213 2169900    

- Fax: 210 3225449     

- E-mail: androutsakis@grhotels.gr  

- Πληροφορίες: κ. Χρήστος Ανδρουτσάκης 
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Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
λεπτομερώς καθορίζονται στο N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
διέπεται δε περαιτέρω από τις ακόλουθες διατάξεις και το νομικό πλαίσιο: 

1. του άρθρου 82, παρ. 1 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/95) «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

2. του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α’/95) και την υπ΄ αριθμό 
2/45564/0026/31-07-2001 περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., 

3. του άρθρου 84 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/95) «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως εν 
προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου και τη νομική μορφή του 
φορέα δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, 

4. του Ν.2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των 
διατάξεων του ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών 
οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

5. του Ν.1892/90, άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής), 

6. του  Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3917/2011, 

7. του  Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 3783/2009 και Ν. 3917/2011, 

8. των διατάξειων του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

9. της υπ’ αριθμ. 35/19.12.2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ξ.Ε.Ε που αφορά α) στη διενέργεια συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για 
την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του παρόντος έργου, β) στην 
έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος 
διαγωνισμού, γ) στον ορισμό ημερομηνίας δημοσίευσης και διενέργειας του 
διαγωνισμού, δ) στην εξουσιοδότηση του Πρέδρου του Οργανισμού για τις 
περαιτέρω απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες, 

10. των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 

Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ στις 
21/12/2016. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.grhotels.gr) στις 
23/12/2016. 
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Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 20/01/2017, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος (Πρωτόκολλο), Σταδίου 24, 10564, Αθήνα 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος (Πρωτόκολλο), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με 
ταχυμεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη 
διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που 
θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ 
αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 
Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού 
με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 
Διαδικτύου στις διευθύνσεις www.grhotels.gr. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά 
την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη 
φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για 
την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή 
διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο 
πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 05/01/2017. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 
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εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη 
μέχρι και τις 13/01/2017. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται προς το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος (Πρωτόκολλο), Σταδίου 24, 10564, Αθήνα. Κανένας 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: androutsakis@grhotels.gr, 
χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την 
υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 
διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 
μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.grhotels.gr). 
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Β2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση 
ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 
ανωτέρω χωρών, 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, 

 

Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
Άρθρο 73 του N. 4412/2016. 
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Σελίδα 37 από 111 

 

 

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», 
συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 
τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

 Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Προσφορά 

 Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου 
που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο 
οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 

παρ. C5. 
ΝΑΙ   

2.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 
νπμιμοποιητικά τους στοιχεία, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το 

ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 

το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις 
υφιαστάμενες τροποποιήσεις, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο 

οποιασδήποτε άλλης μορφής, θα πρέπει να υποβάλει 

αντίστοιχα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, όπου σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται το ισχύον 

καταστατικό, οι τροποποιήσεις του, έγγραφο 
δήλωσης της τρέχουσας εκπροσώπησης καθώς και 

δημόσιο έγγραφο που να έχει εκδοθεί το πολύ (3) 

τρεις μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής 
προσφορών περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

/μη λύσης.   

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει 

να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 

επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα 

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του 
Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη 

μέγιστη δυνατή  σαφήνεια το μέρος του 
Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) 

που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνεται από κοινού ότι αναλαμβάνουν 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση 
του Έργου 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

3.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 

Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει 
να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να 
συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους 
παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

 Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν. 

 Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που 
έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 
στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 
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Σελίδα 40 από 111 

 

 

Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει 

να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει 

η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα  χωρίς να 

απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία 

ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

8.   ΝΑΙ   

9.  Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 3   

 

Β2.4.2  Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει 

να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή σε άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

ΝΑΙ   

                                           
3
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

ΝΑΙ   

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου 
ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.   

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

8.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 4   

 

  

                                           
4
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου. 
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Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. γ) Τα 

μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 

στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 
(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).  

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει 

και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

ΝΑΙ   

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο  «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισμού 

 

Σελίδα 44 από 111 

 

6.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 

το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει 
η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

ΝΑΙ   

 

Β2.4.4   Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές 
του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 

του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).  

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.   

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 

του οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου 
ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

ΝΑΙ   
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7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου 
ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Β2.4.5  Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

ΝΑΙ   
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Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα, φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να 
περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής 
Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 
Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως 
έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και 
όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 
εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα 
αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 
Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 
O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς και 
σύμφωνα με τα υποδείγματα, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του 
φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:  

  

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο  «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισμού 

 

Σελίδα 48 από 111 

 

 

i. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

1. Να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες 
ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις κατά την περίοδο υποβολής προσφορών 
(2014, 2015, 2016) τουλάχιστον ίσο με το 200% του προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (<3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του Έργου. 

1.1 Κατά τη φάση υποβολής προσφορών, η συγκεκριμένη απαίτηση καλύπτεται με 
την Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου 1.Γ της παρ. Β2.3 ανωτέρω. 

Κατά τη Φάση Κατακύρωσης, ο επικρατέστερος υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα 
με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 
υποβάλλει αντίγραφα επίσημων οικονομικών καταστάσεων, μέσω των οποίων να 
είναι εφικτή η διαπίστωση του ύψους του κύκλου εργασιών του κατά τις τρεις 
(3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (ή κατά το σύνολο των 
διαχειριστικών χρήσεων στις οποίες δραστηριοποιείται, εφόσον αυτές είναι 
λιγότερες από τρεις). 

 

ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 
ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του 
υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να:  

 διαθέτει μεθοδολογία και οργανωμένο σύστημα διοίκησης έργων και 
διαχείρισης ποιότητας στους τομείς: 

o του σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προώθησης και 
επικοινωνίας, 

o του σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης , φιλοξενίας και 
υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας δικτυακών τόπων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστες 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια 
εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για τη διαχείριση 
έργων και τη διασφάλιση της ποιότητας  

με σαφή αναφορά στις οντότητες οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη 
Προϋπόθεση Συμμετοχής. 
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1.2 Επιτρέπεται η εκτέλεση μέρους του έργου με τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων 
(λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρ. Β5.5 της παρούσας 
Διακήρυξης), εφόσον αυτό δηλώνεται σαφώς στην προσφορά του υποψηφίου 
αναδόχου, με αναφορά του τμήματος του υπό ανάθεση έργου το οποίο 
προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και με την προσκόμιση 
των σχετικών δηλώσεων αποδοχής της συνεργασίας από τους υπεργολάβους. 
Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος χρησιμοποιήσει υπεργολάβους θα πρέπει να 
συμπεριλάβει τα αντίστοιχα στελέχη του υπεργολάβου στην ομάδα έργου με 
βάση τις προϋποθέσεις και όρους που αναφέρονται.  

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   
 

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική 
ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου μεγέθους και 
πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 

 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο 
υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία τελευταία έτη και είναι αντίστοιχο με το υπό 
ανάθεση Έργο, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

O υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) 
να έχει επιτυχώς υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) 
αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργα τα τελευταία 3 έτη.  

Αντίστοιχα Έργα θεωρούνται Έργα που περιλαμβάνουν δύο ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα :  

- Υπηρεσίες προβολής/ προώθησης μέσω διαδικτύου 
- Υπηρεσίες προβολής/ προώθησης με την αξιοποίηση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 
- Υπηρεσίες ολοκληρωμένης πληροφόρησης μέσω φορητών 

συσκευών  
- Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης πολυκαναλικών δικτυακών 

τόπων 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει τρία (3) ή 
περισσότερα ολοκληρωμένα έργα που καλύπτουν τουλάχιστον δύο (2) 
από τα ως άνω αντικείμενα και ο συνολικός προϋπολογισμός των 
έργων αυτών θα πρέπει να είναι αντίστοιχος με τον προϋπολογισμό του 
παρόντος έργου. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/Α ΠEΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ (από –
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ (προϋπο-
λογισμός) 
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Από τα παραπάνω έργα, τρία (3) τουλάχιστον αντίστοιχα με το αντικείμενο του 
υπό ανάθεση Έργου, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο και καλύπτουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, θα 
πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικότερα. 

3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 
φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα 
απαιτείται: 

1. Κατ’ ελάχιστον το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο 
να καλύπτεται από υπαλλήλους5 του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

2. Ο Υπεύθυνος Έργου να διαθέτει τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου 
ή/ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

3. Η εμπειρία των λοιπών μελών της ομάδας έργου πρέπει σωρευτικά να 
καλύπτει: 

 τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων προώθησης και επικοινωνίας, 

 τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία 
δικτυακών τόπων 

4. Ειδικότερα στην Ομάδα Έργου, επιπλέον του Υπευθύνου Έργου, θα πρέπει 
να συμμετέχουν τουλάχιστον στελέχη με τις εξής ειδικότητες: 

o ένα (1) στέλεχος, απόφοιτος Α.Ε.Ι., με τεχνογνωσία σε 
επιχειρησιακά θέματα στους τομείς του ηλεκτρονικού τουρισμού  
(e-tourism – e-travel), με σχετική εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών. 

o ένα (1) στέλεχος, απόφοιτος Α.Ε.Ι., με τεχνογνωσία σε θέματα 
κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακού marketing, με σχετική 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

o ένα (1) στέλεχος, απόφοιτος Α.Ε.Ι., με τεχνογνωσία σε θέματα 
σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραγωγικής 
λειτουργίας δικτυακών τόπων, με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων/ στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρία (σε περίπτωση 
Ένωσης  Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο-
μήνες 

     

                                           

5 Όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσκομιστεί 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)   
 

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών 
του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 
Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπο-
μήνες 

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)   
 

3.3 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει 
του υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να 
αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η 
εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις 
απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνεται να 
συμμετέχει στην Ομάδα Έργου και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

3.4 Δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης 
Δήλωσης. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να 
τα υποβάλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού 
αιτήματος. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα επαλήθευσης της 
ακρίβειας και αξιοπιστίας των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει 
την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία 
δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της προσφοράς. 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται 
αθροιστικά σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης 
των διαγωνιζομένων. 

4.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

5.  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο 
φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 
της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο  «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισμού 

 

Σελίδα 52 από 111 

 

  
16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο  «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισμού 

 

Σελίδα 53 από 111 

 

 

Β3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 
προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 
την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Σταδίου 24, 10564, Αθήνα. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το 
άρθρο Β1.5 της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους ημέρα. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 
προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.1. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, την αποφυγή 
σφαλμάτων και την ταχεία διεκπεραίωση των εργασιών αξιολόγησης, τα 
δικαιολογητικά προτείνεται να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που 
ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην 
παρ. Β3.2.3. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ψηφιακό αντίγραφο  σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD),   

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ψηφιακό αντίγραφο  σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των 
τεχνικών φυλλαδίων, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ψηφιακό αντίγραφο  σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD),   

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

Στοιχεία Διακήρυξης: 10656/21.12.2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/01/2017 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, 
τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
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Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) 
που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 
άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με 
το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και 
αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 
φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε 
να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, 
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται 
από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

 

Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές 
και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται 
στις παραγράφους: 

 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

  Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 
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Β3.2.2  Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τρόπο που να είναι εμφανές ότι 
ανταποκρίνεται στα τμήματα και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά ακολουθούν το φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς, με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς», το οποίο φέρει τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου της τεχνικής προσφοράς.  

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του 
Προσφέροντος (Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, e–mail, το όνομα του 
αρμοδίου προσώπου για την προσφορά) και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά.  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Σχετικές παρ. 

Α ΜΕΡΟΥΣ 

- Σημεία υπερκάλυψης προδιαγραφών Διακήρυξης Α3 – Α4 – Α5 

Α. Αντίληψη και Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου  

Α.1 
Περιβάλλον Έργου, Υφιστάμενη Κατάσταση και 
Απαιτούμενες Αλλαγές 

Α1 – Α2 

Α.2 
Κατανόηση και κάλυψη των απαιτήσεων και των 
στόχων του Έργου 

Α3 

Β. Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης  

Β.1 
Πρόταση ενίσχυσης λειτουργικότητας δικτυακού τόπου 
– Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λύσης 

Α3.1.1 – Α3.2 

Β.2 
Πρόταση ενίσχυσης λειτουργικότητας δικτυακού τόπου 
– Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 

Α3.1.1 – Α3.2 

Γ. Προδιαγραφές Υπηρεσιών  

Γ.1 
Παρουσίαση υπηρεσιών ανάπτυξης και επιμέλειας 
περιεχομένου 

Α3.1.2 

Γ.2 
Ανάλυση και τεκμηρίωση προτεινόμενης προσέγγισης 
πλάνου προώθησης  

Α3.1.3, σημείο Γ6 

Γ.3 
Ανάλυση υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής 
Λειτουργίας  

Α3.1.3 

Δ. 
Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης 
Έργου 

 

Δ.1 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Μεθοδολογία, Φάσεις, 
Παραδοτέα, Ορόσημα) 

Α4 

Δ.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 
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- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια, κλπ.), εφόσον αυτό έχει εφαρμογή, 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

 

Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 
(βλ. παρ. C3). 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην οικονομική του προσφορά, θα πρέπει να αποτυπώσει 
το μοναδιαίο κόστος των επιμέρους ενεργειών υποστήριξης στη μέγιστη δυνατή 
ανάλυση, σύμφωνα με την προσέγγιση υλοποίησης του Έργου που θα προτείνει (π.χ. 
κόστος μετάφρασης ανά λέξη, κόστος επιμέλειας κειμένου ανά πακέτο των χ λέξεων, 
κ.ο.κ). 

Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο επικρατέστερος 
υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του 
υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β2.4. 

 

Β3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) 
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
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Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται 
όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα 
διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 
εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό 
με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος 
θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική 
Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 
τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 
περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 
μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρ. C3. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 
για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 
τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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Β4  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών 
και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή 
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης 
των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται 
και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα 
καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι 
Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την 
ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται.  

2. Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή όλες μαζί 
σε ένα ενιαίο φάκελο, φυλάσσονται σε προστατευόμενο χώρο.  

Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστές συνεδριάσεις, ελέγχει και αξιολογεί: 

a. αρχικά τα περιεχόμενα των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

b. εν συνεχεία εκείνων των Φακέλων των Τεχνικών Προσφορών των 
υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν κατά τον αρχικό έλεγχο των 
δικαιολογητικών. 

Η Επιτροπή υλοποιεί διακριτά τη διαδικασία αξιολόγησης σε κάθε στάδιο και 
συντάσσει δύο (2) πρακτικά, ένα για το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 
και ένα για το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των 
προκριθέντων από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών υποψηφίων.  

Εν συνεχεία η Επιτροπή  εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (υποβάλλοντας και τα 2 πρακτικά), το οποίο αποφαίνεται σχετικά 
εκδίδοντας μία μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη. Με την ίδια απόφαση 
δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης 
των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η 
Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

3. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην 
αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
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4. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια 
συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση 
αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον 
διατίθεται. 

5. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε 
κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης και το  κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο 
προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος 
Ανάδοχος. 

6. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά. Εν συνεχεία το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κοινοποιείται σε όλους τους υποψηφίους, 
συνοδευόμενο από: 

a. τις Αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής  

b. τα Πρακτικά της Επιτροπής.  

7. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν 
καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της.  

8. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι 
λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους 
υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το 
περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης) αμέσως μετά την αποσφράγιση των Προσφορών ή ύστερα από 
σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των 
Προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας 
Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση. Εφόσον οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι κρίνουν σκόπιμη την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με 
προσφορές άλλων συνυποψηφίων τους, οι παρατηρήσεις θα πρέπει να 
υποβληθούν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας στην Αναθέτουσα Αρχή, 
Σταδίου 24, 10564, Αθήνα (Πρωτόκολλο) 

9. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

10. Η Επιτροπή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρήσει διακριτή την 
διαδικασία αξιολόγησης σε κάθε στάδιο και να συντάξει τουλάχιστον τρία (3) 
ξεχωριστά πρακτικά, 
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a. ένα (1) για το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών,  

b. ένα (1) για το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών και  

c. ένα (1) για το στάδιο ελέγχου των οικονομικών προφορών, στο οποίο 
εμπεριέχεται Πίνακας Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα 
σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και το  
κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο 
προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος 
Ανάδοχος. 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται 
στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, 
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) 
ημερών από τη σχετική έγγραφη ενημέρωση. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και 
εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν 
τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές 
διευκρινίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και οι Προσφέροντες 
υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις 
σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία που θα τους 
ζητηθούν, στη βάση της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων από την Αναθέτουσα 
Αρχή και εφόσον αυτές δεν συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση/ συμπλήρωση των  
προσφορών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 102§2 του ν. 4412/2016.  
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Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς 
με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 

Β4.1.3  Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β4.1.4. 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

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

 αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε 
Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Β4.1.4   Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Σχετικές παρ. 

Α Μέρους 

Α. 
Αντίληψη και Προσέγγιση 
Υλοποίησης Έργου 

14 
 

Α.1 
Περιβάλλον Έργου, Υφιστάμενη 
Κατάσταση και Απαιτούμενες Αλλαγές 

6 Α1 – Α2 

Α.2 
Κατανόηση και κάλυψη των απαιτήσεων 
και των στόχων του Έργου 

8 Α3 

Β. Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης 26  

Β.1 
Πρόταση ενίσχυσης λειτουργικότητας 
δικτυακού τόπου – Λειτουργικά 
Χαρακτηριστικά Λύσης 

14 Α3.1.1 – Α3.2 

Β.2 
Πρόταση ενίσχυσης λειτουργικότητας 
δικτυακού τόπου – Τεχνικά και 
Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 

12 Α3.1.1 – Α3.2 

Γ. Προδιαγραφές Υπηρεσιών 40  

Γ.1 
Παρουσίαση υπηρεσιών ανάπτυξης και 
επιμέλειας περιεχομένου 

12 Α3.1.2 

Γ.2 
Ανάλυση και τεκμηρίωση προτεινόμενης 
προσέγγισης πλάνου προώθησης  

12 
Α3.1.3, σημείο 

Γ6 

Γ.3 
Ανάλυση υπηρεσιών Υποστήριξης 
Παραγωγικής Λειτουργίας  

16 Α3.1.3 

Δ. 
Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης 
και Υλοποίησης Έργου 

20 
 

Δ.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου  10 Α4 

Δ.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10 Α5 

  ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

 

Επεξήγηση κριτηρίων 

Μέσω των παραπάνω κριτηρίων, αξιολογείται, για το κριτήριο με αρίθμηση: 

Α.1: Η κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος λειτουργίας του έργου, των 
προτεραιοτήτων, των απαραίτητων αλλαγών και των επικινδυνοτήτων ως προς την 
επίτευξη των στόχων του έργου όπως τις αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει, ο 
υποψήφιος ανάδοχος. Αξιολογείται ακόμη η προσέγγιση του υποψηφίου αναφορικά 
με το σχέδιο επιχειρησιακής λειτουργίας της πλατφόρμας. 

Α.2: Ο βαθμός της σαφήνειας, περιεκτικότητας και σφαιρικότητας της αντίληψης και 
κατανόησης των απαιτήσεων, της σκοπιμότητας και των αναμενόμενων ωφελειών 
από την υλοποίηση του έργου, όπως τεκμηριώνεται στην προσφορά. 
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Β.1: Ο βαθμός κάλυψης των τιθέμενων προδιαγραφών αναφορικά με τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου. Αξιολογούνται οι τυχόν πρόσθετες 
λειτουργίες που που συνθέτουν την προτεινόμενη από τον υποψήφιο λύση. Επίσης, 
ελέγχονται ο βαθμός ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας, 
ασφάλειας, ευχρηστίας και προσβασιμότητας βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης.  

Β.2:  Οι τεχνικές και τεχνολογικές προδιαγραφές της προτεινόμενης λύσης, όπως 
αυτές οριοθετούνται στα σχετικά σημεία της διακήρυξης. Επίσης, ελέγχονται οι 
τεχνολογικές λύσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας, 
ασφάλειας, ευχρηστίας και προσβασιμότητας βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης.  

Γ.1: Η έκταση, το είδος, η καταλληλότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προτεινόμενων υπηρεσιών ανάπτυξης και επιμέλειας περιεχομένου. Ελέγχεται 
περαιτέρω ο βαθμός αποτελεσματικότητας και προσαρμογής της προτεινόμενης 
μεθόδου παροχής (delivery) και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των 
παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη και το περιβάλλον παροχής των υπηρεσιών. 

Γ.2: Η έκταση και η κατανομή των επιμέρους ενεργειών, καθώς και η 
καταλληλότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου πλάνου 
προώθησης. Ελέγχεται περαιτέρω η συνάφεια και η εξειδίκευση των προτεινόμενων 
ενεργειών, όπως αυτές αποτυπωνονται στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του διεθνούς κοινού στόχου στα 
θεματικά πεδία του e-tourism και του e-gastronomy.  

Γ.3: Η έκταση, το είδος, η καταλληλότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προτεινόμενων υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας. Ελέγχεται 
περαιτέρω ο βαθμός αποτελεσματικότητας και προσαρμογής της προτεινόμενης 
μεθόδου παροχής (delivery) και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των 
παραπάνω, μέσω κατάλληλων δεικτών μέτρησης επιδόσεων, στο σύνολο της έκτασης 
των στόχων και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου.  

Δ.1: Ο βαθμός καταλληλότητας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του 
έργου και της κατανομής του σε Φάσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου. 
Εξετάζεται η πληρότητα και εφικτότητα υλοποίησης των πακέτων εργασίας και των 
δραστηριοτήτων του έργου όπως περιγράφονται στην προσφορά του υποψηφίου 
Αναδόχου. Εξετάζεται κατά πόσο τα επιμέρους ορόσημα είναι ρεαλιστικά (πχ. 
αναγνώριση και αντιμετώπιση εξωτερικών αλληλεξαρτήσεων) και η διάρθρωσή τους 
εξυπηρετεί τους στόχους του έργου, σε συνέπεια με την προτεινόμενη μεθοδολογία. 

Δ.2: Η σαφήνεια των ορισμών των βασικών ρόλων του προτεινόμενου σχήματος 
διοίκησης και υλοποίησης, σε σχέση με την κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 
Ελέγχεται επιπλέον ο βαθμός αποτελεσματικότητας της μεθόδου επικοινωνίας και 
μεθόδου επίλυσης των αλλαγών. Αξιολογείται κατά πόσον η διάρθρωση , η μέθοδος 
επικοινωνίας και αναφοράς και οι ρόλοι του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης όπως 
τεκμηριώνεται από την κατανομή της ανθρωποπροσπάθειας στις διακριτές φάσεις του 
χρονοδιαγράμματος συντελούν στην προοδευτική αύξηση της λειτουργικότητας και 
διασφαλίζουν την επίτευξη των οροσήμων (ή/και παραδοτέα ή ομάδες παραδοτέων). 

 

Β4.1.5  Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για το 
Έργο, χωρίς ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψηφίου Αναδόχου. 
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Β4.1.6  Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της 
Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 
είκοσι (20) ημερών (άρθρο 103§1 ν. 4412/2016) από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. 
Β2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο 
Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 
την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή 
γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. 
Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει 
παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του 
απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 
απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να 
υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την 
υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της 
πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή 
καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο 
Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία 
ως ανωτέρω. 

 

Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β2.2. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε 
υποχρέωσης της παρ. Β2.3. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής της παρ. Β2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
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6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση, εναλλακτική ή/ 
και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/ και θέτει όρο 
αναπροσαρμογής. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή 
σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της. Προσφορά για την οποία ο προσφέρων 
δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

7. Προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 

8. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Διακήρυξης. Προσφορά που 
υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς. 

9. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 
ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

10. Προσφορά που παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  
προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης 

11. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του 
Έργου. 

12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά δηλαδή προσφορά χαμηλότερη 
του 80% του median των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών και η διαφορά 
του, από το Πmin, είναι μεγαλύτερη του 5% του Πmin: Πριν την απόρριψη μιας 
τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση 
της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της 
μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την 
υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά 
την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Β4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ 
αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης 
υποβάλλονται σύμφωνα το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα: 

 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης 
κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 
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 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 

Οι ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν βάσει του άρθρου 127 του ν. 
4412/2016, θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

Β4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 
κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής. Η κατακύρωση γίνεται αφού παρέλθουν πέντε (5) ημέρες για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται 
σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 30% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, όπως θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων 
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

  

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο  «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισμού 

 

Σελίδα 68 από 111 

 

 

Β5 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση, 
υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στην παρ. C4. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές 
τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που 
δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 
αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου και η Οικονομική του Προσφορά, εφαρμοζομένων 
επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή 
της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος 
να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω 
χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 
Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της 
Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή 
λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το διαθέσιμο υπόδειγμα 
(βλ. C1.1). 

7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

8. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών, έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων 
συμβάσεων.  

9. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στην 
επέκταση της σύμβασης: 

 κατά την έννοια του άρθρου 132§1 του ν. 4412/2016, που αφορά σε νέες 
υπηρεσίες που δεν μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης και  
συνίστανται  

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο  «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισμού 

 

Σελίδα 69 από 111 

 

o σε συμπληρωματικές υπηρεσίες από τον αρχικό ανάδοχο, οι οποίες 
κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 
σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:  

 δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, 
π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με 
τις υφιστάμενες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που 
παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής 
σύμβασης, και  

 θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική 
επικάλυψη δαπανών για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 
περιπτώσεων του αμέσως προηγούμενου σημείου, κατά την έννοια του 
άρθρου 132§2 του ν. 4412/2016, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι 
κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις: 

 η πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου για τα έργα ή τις υπηρεσίες αυτές θα 
υπολογίζεται με βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής σύμβασης οι οποίες 
δεν αναπροσαρμόζονται. Εφόσον για τα έργα αυτά ή τις υπηρεσίες αυτές 
δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική σύμβαση, τότε η 
πρόσθετη αμοιβή θα προσδιορισθεί με διαπραγμάτευση μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.  

 Προσφυγή στις διαδικασίες αυτές επιτρέπεται μόνο επί μία τριετία μετά τη 
σύναψη της αρχικής σύμβασης.  

 Το σωρευτικό ποσό των προϋπολογισμών των επεκτάσεων - 
συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών,  δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 

 Το άθροισμα του κόστους της αρχικής σύμβασης και του σωρευτικού 
ποσού των προϋπολογισμών των επεκτάσεων - συναπτομένων 
συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών,  δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Β5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα υλοποιηθεί με έναν 
από τους κάτωθι τρόπους, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν. 4412/2016: 

 α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

 β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου. 

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν επιλέξει τρόπο πληρωμής κατά την υποβολή της 
οικονομικής προσφοράς του, τεκμαίρεται ότι επιλέγεται εκ μέρους του ο α. τρόπος 
πληρωμής. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
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διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις, οι 
οποίες περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Το κόστος δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης στον τοπικό τύπο 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4§3 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει, 
και τις προβλέψεις του άρθρου 379§12 του ν. 4412/2016. 

 Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 375§7 του ν. 
4412/2016. 

 

Β5.3 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσου ΠΕ του Έργου ή του συνόλου 
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις/ ρήτρες καθυστέρησης, οι οποίες υπολογίζονται ως 
εξής: 

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

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

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

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

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

Επιπλέον επισημαίνεται ότι: 

1. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
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παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

3. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς 
μεταθέσεις. 

4. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι 
ως άνω ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

6. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών εφαρμόζεται το 
άρθρο 220 του ν. 4412/2016: 

- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/ και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής παραλαβής, 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 συνολικης διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, 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 διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 

Β5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη 
της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
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4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και 
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων. 

5. Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου και των στελεχών της Ομάδας Έργου, 
μπορεί να γίνει μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής από 
στελέχη αντίστοιχων προσόντων και με τους ίδιους όρους της παρούσας. Ο 
Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου σε περίπτωση αποχώρησής 
τους θα πρέπει να ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον δέκα πέντε 
(15) ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους αντίστοιχης εμπειρίας και 
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, 
σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 
συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το 
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή ή/ και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
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συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τον δικτυακό τόπο και τις συναφείς 
εφαρμογές λογισμικού που αφορούν στο έργο σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από 
τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 
του Έργου. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης 
του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας 
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται 
στη Σύμβαση. 

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις 
στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 
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Β5.5 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και 
η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ 
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες/ υπεργολάβους με 
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 
της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου 
να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο 
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο 
τον ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την 
παράγραφο Β2.2, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά 
με την προσωπική του κατάσταση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί ή δυνητικοί λόγοι 
αποκλεισμού.  

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Β5.6 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για 
διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 

Ειδικότερα:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε 
ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή - υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική 
του έγκριση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους 
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές 
τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του 
με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης 
όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την 
Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του 
λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις 
υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά 
πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν 
το Έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν 
σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την 
υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του 
Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με 
τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση 
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων 
εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με 
το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω 
ζημίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία 
που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η 
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού 
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα 
μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

Β5.7 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με 
το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται 
και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα 
παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 
Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί 
να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην 
κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή  κατά την καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία 
σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους 
με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι 
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πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν 
όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 
μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του 
Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση άλλως 
θα προσεπικληθεί νομίμως από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει των σχετικών διατάξεων 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 

Β5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 117 ν. 4412/2016) 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €74.400,00 ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

Kριτήριο επιλογής αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά 

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 

79000000-4: «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, marketing, παροχής συμβουλών, 
πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας» 

72000000-5: «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, 
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη» 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

C1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

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

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σταδίου 24, 10564, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) ………… με αντικείμενο «Διαδικτυακή 
Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» συνολικής αξίας  ……… (5% της αξίας της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης 
Ρόλος6 και Καθήκοντα στο 

Έργο 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από – έως) 
ΑΜ 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

  

                                           
6
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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C3 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

C3.1 Πληροφοριακό Σύστημα 

C3.1.1 Έτοιμο Λογισμικό  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

   ΣΥΝΟΛΟ    

 

C3.1.2   Υποσυστήματα - Εφαρμογή/ές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

   ΣΥΝΟΛΟ    

 

C3.2 Υπηρεσίες – Λοιπές δαπάνες 

C3.2.1 Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

C3.2.2 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     
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C3.3 Εκπαίδευση χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

C3.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Έτοιμο Λογισμικό (C3.1.1)    

2 Υποσυστήματα - Εφαρμογή/ές (C3.1.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C3.1    

3 Υπηρεσίες (C3.2.1)    

4 Άλλες δαπάνες (C3.2.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C3.2    

5 Εκπαίδευση χρηστών (C3.3)    

 ΣΥΝΟΛΟ C3.3    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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C4 Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΕΡΓΟ: Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’ 

Μεταξύ των αντισυμβαλλομένων: 

 

   Αναθέτουσα Αρχή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 

   Ανάδοχος: ……………………………………………………….. 

 

Συμβατικό τίμημα:     με ΦΠΑ: …………………….  Χωρίς ΦΠΑ: ………………….. 

 

 

Χρηματοδότηση:  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Αθήνα, σήμερα την ……………, ημέρα ……………, μεταξύ αφενός του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 24, 10564, Αθήνα με ΑΦΜ 
090002296 και Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Τσακίρη, 

Πρόεδρο του Δ.Σ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα 
Αρχή»  

και αφετέρου της / του ................................................ που εδρεύει επί της οδού 

......................................., με ΑΦΜ..................... και ΔΟΥ.....................και εκπροσωπείται 
νόμιμα βάσει των ειδικών πληρεξουσίων αριθμ. ……….. & ………….. από τον / την 

............................. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 
βάσει του αρθρου 117 του ν. 4412/2016 με την Αρ Διακ. ..................., Αρ. Πρωτ. 

........................ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου («η Διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον 
Ανάδοχο με την αριθμ. ……...… απόφαση Δ.Σ. κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία του 

ανακοινώθηκε στις ................, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου 
«Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’», σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 
άρθρο.  

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 

ή την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την 
υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, 

των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
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Έργο: Το έργο «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’». Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου περιγράφεται ειδικότερα στην οικεία διακήρυξη και στην Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής.  

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη 

Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη 

εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την 
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βρίσκεται στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Προσφορά: η από .................... προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 

την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και τα 
παραρτήματά της. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου πλέον 
του αναλογούντως ΦΠΑ.  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ): Η ΕΠΠΕ είναι ομάδα 

προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκπροσωπεί στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 

Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Η ΕΠΠΕ 
συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ξενοδοχειακού 

Επιμελητηρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που 
περιλαμβάνει όλα τα είδη που περιγράφονται στην Τεχνική του Προσφορά και στο σχετικό 

Παράρτημα της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 

γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και 

όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει, με εξαίρεση 
τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 

μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Για την περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβατικών τευχών η σειρά ισχύος μεταξύ των 

είναι η εξής : 
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1. Η παρούσα σύμβαση  

2. Η Προσφορά του Αναδόχου,  

3. Η Διακήρυξη. 

 

Τα υπ’ αριθμ. 2,3 και 4 επισυνάπτονται αυτούσια στην παρούσα σύμβαση ως Παραρτήματα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, ή τηλεομοιοτυπικά ή και 

ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ……………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σταδίου 24, 10564, Αθήνα 

Τηλ:………………………………………..  

Fax:……………………………………….. 

e-mail:……………………………………….. 

 

Για τον Ανάδοχο:   

............................................................... 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: .................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………..……………. 

τηλ.: ……………… 

Φαξ:  .....................  

 e-mail :................... 

   

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 

βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 

ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

6.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

6.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 
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δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση. 

6.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή 

πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 

κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

6.4 Σε  περίπτωση  που ο ανάδοχος έχει τυχόν πρόσβαση ή οφείλει, στα πλαίσια του 

έργου του, να επεξεργαστεί πληροφορίες ή στοιχεία που διαχειρίζεται η ΑΑ τα οποία 
αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητα δεδομένα που προστατεύονται από 

τις διατάξεις του ν. 2472/97, τότε στην περίπτωση κοινολόγησης τέτοιων δεδομένων ο 

Ανάδοχος υφίσταται τις συνέπειες που ορίζονται σχετικά από το νόμο αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται 

να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 

επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε χώρες μέλη της Ε.Ε. και της 
Συμφωνίας περί Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει πλήρως αιτιολογημένα, αίτημα του Αναδόχου 
για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο που θα χρήζει στην περίπτωση 

αυτή πλήρους αιτιολόγησης και μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε 

περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά 
με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

7.3 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

8.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 

που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 

8.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

8.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

8.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση 

της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος 
υποβάλλει προηγουμένως σχετικό αίτημα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

ημέρα που προκλήθηκε ο λόγος αντικατάστασης, προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή 

κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, 
μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των 

κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Μέσα σε αντίστοιχη προσθεσμία δέκα 
(10) ημερών η Αναθέτουσα Αρχή αντίστοιχα οφείλει να απαντήσει στον Ανάδοχο επί του 

αιτήματός του. 
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8.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά 

την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο, κατ’αυτήν χρονικό διάστημα για την εξεύρεση 

αντικαταστάτη. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν εκατέρωθεν οι προθεσμίες των δέκα (10) 
ημερών. 

8.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύμβασης. 

8.7. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

9.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και 

δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, μετά από σχετικό 

προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

10.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με 

την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

10.3 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί 

Προστασίας και Διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους 
χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε 

περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός 
εργασίμων ημερών και ωρών. 

11.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, που απασχολείται στα 
πλαίσια υλοποίησης του Έργου στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής,  ιδίως δε 

ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται 
το Έργο. 

11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 
υπάρχουσες εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση 

των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή αυτή η επικοινωνία, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
ευθύνη να βρει λύση για την διεκπεραίωση του προβλήματος που θα παρουσιασθεί σε 
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συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή ή την ΕΠΠΕ.  Αν η προτεινόμενη λύση από τον Ανάδοχο 
προϋποθέτει επιπλέον λογισμικό ή υλικό από αυτό που αναφέρεται στην Διακήρυξη, αυτό θα 

καλυφθεί από τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως επίσης και το κόστος αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

14.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή της 

……….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ με αριθμό …................. και με ημερομηνία έκδοσης την ..............., 

μέχρι την επιστροφή της, που καλύπτει το 5% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α., ποσού 
............................. ευρώ (€ .............) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής 
ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά δύο (2) μήνες, λήγει την …...… και επιστρέφεται 

μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

συμβαλλομένους.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, όπως και κάθε άλλη εγγύηση της Σύμβασης, 

εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το 

δικαίωμα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο 

Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών 
από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει 

νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

15.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε 
πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

15.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή 
επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ 

όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

15.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 

στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 
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ΑΡΘΡΟ 16  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

16.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την 
εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, 

σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία 

αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

16.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 

ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που 
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

16.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 
κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους 

του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1 Το πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι σύμφωνο με το Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης όπως απεικονίζεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας. 

17.2 Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στη Αναθέτουσα 
Αρχή, το οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

 

ΑΡΘΡΟ 18  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

18.1 Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της 

Σύμβασης και διαρκεί δέκα έξι (16) μήνες, όπως αναφέρεται στο Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο στην τεχνική προσφορά του και στο 

Παράρτημα Β’ της παρούσας και απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους 
τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

19.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, μετά από λήψη αιτιολογημένης απόφασης κατόπιν 

γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου οργάνου, συνεπεία αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης 
εκτέλεσης της σύμβασης ή ανωτέρας βίας, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό 

χρονικό διάστημα 30 ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει 

εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως 
προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

19.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί 

ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 
λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 10 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει 

τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της 
προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή 

στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και αποφασίζει τελικά αιτιολογημένα 

πλήρως κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου οργάνου, εάν δικαιολογείται να δοθεί 

μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. 
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19.3 Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι 
δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που 

ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή 
του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το 

συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση 

του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις 
διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

19.4 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 

κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 20  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

20.1 Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού 
από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε εφαρμόζονται οι ρήτρες της παραγραφου ΒΧ.Χ 

της Διακήρυξης. 

20.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει 

σχετικά τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

21.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν 
στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να 

συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, στην Τεχνική και 

Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου καθώς στους όρους της Διακήρυξης. 

21.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στην παρούσα 

Σύμβαση και στους όρους της Διακήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον 
Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα 

γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων προϊόντων υλικού και 

λογισμικού, μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα 
μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

22.2 Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον 

εξοπλισμό, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 

22.3 Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που 

ο Ανάδοχος τυχόν θα κατασκευάσει εξαρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται, 

επ’αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από 
αυτήν, από τη γέννησή του. 
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22.4 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 

τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 

της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

22.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες 

τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε 
άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των 

δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' 

αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης 
ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, 

απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/93 περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού που θα 
παραδώσει ο Ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά 
και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 

περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει 

η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης 
ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή 
του ένδικου μέσου.  

 

ΑΡΘΡΟ 23  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

23.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί 

όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται 
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή 

κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 

αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη και στην 
προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

23.2 Τα μέλη της Αναδόχου Ένωσης αναλαμβάνουν την αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
ευθύνη για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης και δεσμεύονται έναντι του 

φορέα του έργου ότι σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλους 
της Ένωσης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης, κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

Σύμβασης, τότε οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις θα εκπληρωθούν από το 

εναπομείναν μέλος της Ένωσης, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιμή που 
προβλέπονται από τη Σύμβαση, εφόσον προηγηθεί σχετική απόφαση από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, το 
εναπομείναν μέλος της Ένωσης δεσμεύεται έναντι του Φορέα να ορίσει αντικαταστάτη με 

προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση του διαγωνισμού 

και να υλοποιήσουν το έργο με τους αυτούς όρους, προϋποθέσεις και τιμή μετά από σχετική 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.   

23.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά 
την παράδοσή του καινούργιος. 

23.4 Ο εξοπλισμός και το λογισμικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του 

Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής τους. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο 

εγγύησης. 
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23.5  Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού 
και του λογισμικού κατά .............. (..) έτη για τον εξοπλισμό και το λογισμικό συστημάτων 

και ............. (..) έτη για το λογισμικό εφαρμογών.  

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 

ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα 

ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα 
υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή 
του συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

23.6 Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 

ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς 
καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του 

ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 

23.7 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις κλήσεων για αντιμετώπιση 

προβλημάτων σύμφωνα με τους Χρόνους Ανταπόκρισης σε Κλήση, που υπέβαλλε με την 

τεχνική προσφορά του. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, 
help desk, τηλεφωνικής υποστήριξης και απομακρυσμένης πρόσβασης για όλες τις εργάσιμες 

ώρες και ημέρες. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία όλων των 

προσφερόμενων ειδών για χρονικό διάστημα όσο η προσφερόμενη εγγύηση κάθε 

είδους, από την οριστική παραλαβή αυτών, υποχρεούμενος μετά από σχετική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα του μηχανικού εξοπλισμού που θα παρουσιάσει 

βλάβη ή κρυμμένο ελάττωμα ή να επιλύσει τυχόν πρόβλημα του Λογισμικού Συστήματος, 
εκτός των περιπτώσεων που η δυσλειτουργία αποδεδειγμένα δεν προέρχεται από ελάττωμα 

του εξοπλισμού. 

Η προσφερόμενη εγγύηση που αφορά σε όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτει 

εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα εκτός τους κόστους των αναλωσίμων, για 

επιτόπια επιδιόρθωση. Αναλώσιμα υλικά εννοούνται κινητά μαγνητικά μέσα όπως: μαγνητικές 
ταινίες, χαρτί εκτύπωσης και λοιπά υλικά. Καμιά πρόσθετη αμοιβή δεν μπορεί να απαιτηθεί  

από τον ανάδοχο για την περίοδο της εγγύησης για τις εργασίες των προηγουμένων 
παραγράφων. 

Η εγγύηση επίσης περιλαμβάνει επιτόπια υποστήριξη και επανεγκατάσταση, σε περίπτωση που 

αυτό απαιτηθεί, όλου του προσφερόμενου Λογισμικού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όταν η 
δυσλειτουργία προέρχεται από κακή λειτουργία του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που η 

δυσλειτουργία προέρχεται αποδεδειγμένα από κακή χρήση του συστήματος, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την λειτουργία του συστήματος και να απαιτήσει το κόστος 

εργασίας του για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

Κανένα πρόσθετο κόστος δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον ανάδοχο για τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

24.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως δι' αυτήν, να καλέσει ή όχι τον 
Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εν όλω ή εν μέρει, μετά την πάροδο της 

περιόδου εγγύησης κάθε είδους και με βάση την αρχική προσφορά του. 

 Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον Ανάδοχο, <6> τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη της περιόδου εγγύησης. 

24.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν τη λήξη 
της εγγύησης, να αναλάβει τη συντήρηση για ένα (1) έως ΧΧΧΧΧΧ (ΧΧ) χρόνια, μετά τη λήξη 

της εγγύησης, με την υπογραφή σχετικού συμβολαίου Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης. 
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Το τίμημα για κάθε έτος στην περίπτωση αυτή θα είναι το αναγραφόμενο στην Οικονομική 
Προσφορά του Αναδόχου. 

24.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν 
του κάθε είδους εξοπλισμού και κάθε είδους λογισμικού που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο 

του Έργου, για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα 

 

ΑΡΘΡΟ 25  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία όλων των 
προσφερόμενων ειδών για χρονικό διάστημα όσο η προσφερόμενη εγγύηση κάθε 

είδους, από την οριστική παραλαβή αυτών, υποχρεούμενος μετά από σχετική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα του μηχανικού εξοπλισμού που θα παρουσιάσει 

βλάβη ή κρυμμένο ελάττωμα ή να επιλύσει τυχόν πρόβλημα του Λογισμικού Συστήματος, 

εκτός των περιπτώσεων που η δυσλειτουργία αποδεδειγμένα δεν προέρχεται από ελάττωμα 
του εξοπλισμού. 

Η προσφερόμενη εγγύηση που αφορά σε όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτει 
εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα εκτός τους κόστους των αναλωσίμων, για 

επιτόπια επιδιόρθωση. Αναλώσιμα υλικά εννοούνται κινητά μαγνητικά μέσα όπως: μαγνητικές 

ταινίες, χαρτί εκτύπωσης και λοιπά υλικά. Καμιά πρόσθετη αμοιβή δεν μπορεί να απαιτηθεί  
από τον ανάδοχο για την περίοδο της εγγύησης για τις εργασίες των προηγουμένων 

παραγράφων. 

Η εγγύηση επίσης περιλαμβάνει επιτόπια υποστήριξη και επανεγκατάσταση, σε περίπτωση που 

αυτό απαιτηθεί, όλου του προσφερόμενου Λογισμικού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όταν η 

δυσλειτουργία προέρχεται από κακή λειτουργία του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που η 
δυσλειτουργία προέρχεται αποδεδειγμένα από κακή χρήση του συστήματος, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την λειτουργία του συστήματος και να απαιτήσει το κόστος 
εργασίας του για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

Κανένα πρόσθετο κόστος δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον ανάδοχο για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

ΑΡΘΡΟ 26  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

26.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη 

όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και 
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του 

Έργου έξοδα, όπως: 

1. τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

2. τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου 

3. τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

4. δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο για τις πάσης φύσης αμοιβές του προσωπικού, των 
συνεργατών, υπεργολάβων του κ.λπ., καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που 

τυχόν τους αφορούν. 

5. πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος 
να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς 

26.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, 
γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, 

παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει 

να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

 

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος C: Παραρτήματα 

 

Σελίδα 94 από 111 

26.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον ΚΦΑΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 

Σε περίπτωση που από τον ΚΦΑΣ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, 

δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27  ΤΙΜΗΜΑ 

27.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 

ποσό των € ......................... (ευρώ ...................................). 

27.2 Στο Συμβατικό Τίμημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (24%), ο 
οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, συνολικής αξίας € ................. (ευρώ 

........................................................)  

27.3 Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € ..................... (ευρώ 

.................................................) 

 

27.4 Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε κάθε νόμιμα προβλεπόμενη κράτηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 28  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

28.1 Ο τρόπος πληρωμής θα είναι αυτός που αναφέρεται στην προσφορά του αναδόχου 

και είναι ο κάτωθι : 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

28.2 Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 29  ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

29.1 Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του 

Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή 

τμημάτων ή μερών του Έργου και από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή 
τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) της Αναθέτουσας Αρχής εντός των 

χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης της παρούσας και 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διακήρυξη. 

Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη 

συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του 
ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική 

και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και 
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την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ  αίτημα 
παραλαβής. 

Για την παραλαβή κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 
ιδιαιτερότητες πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / 

αρτιότητας των παραδοτέων. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των 
απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων 

διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία 
επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές. 

Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την 

ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις 
παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα 

θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης 

επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, 
εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. Η προσωρινή 

παραλαβή  του έργου θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠΕ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
φάσης Β και την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων από την ΕΠΠΕ. 

Η Οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μέσα σε ένα μήνα μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα 

αναφέρουν ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την 
καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Τα παραδοτέα κάθε σταδίου αναφέρονται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 

ΑΡΘΡΟ 31  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

31.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει πλήρως όλο το 

προμηθευθέν υλικό, όπου του υποδειχθεί, μαζί με το κόστος αυτής της εγκατάστασης.   

31.2 Αφού γίνει η εγκατάσταση των μηχανημάτων από τον προμηθευτή, θα διεξαχθούν 

δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η προμήθεια, τα δε ικανοποιητικά 

αποτελέσματά τους θα αποδείξουν κατά πόσο ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για να γίνει 
αποδεκτός. 

31.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει, εκπαιδεύσει και να 
συνεργαστεί με το προσωπικό, που θα οριστεί για την παρακολούθηση του έργου, από την 

Υπηρεσία Διενέργειας, το οποίο και θα έχει και τη γενική ευθύνη για αυτό, σε θέματα που 
σχετίζονται με τη λειτουργία, διαχείριση και χρήση του προσφερόμενου αντικειμένου.   

31.4 Ο Ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο είδος ή μέρος του μηχανικού 

εξοπλισμού με άλλου που έχει ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά με το ίδιο κόστος προσφοράς, 
σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΠΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 32  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

32.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει μία σειρά εγχειριδίων reference & user manual  για 

κάθε ένα τεμάχιο, κάθε είδους του μηχανικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και τα γνήσια 
προγράμματα εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος και τα αντίστοιχα εγχειρίδια 

χρήσης αυτών για κάθε ένα σύστημα υπολογιστή. Επίσης οφείλει να παραδώσει τις τελευταίες 
αναβαθμίσεις του λογισμικού (drivers και updates αυτών) σε ηλεκτρονικό μέσο (CD). 
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32.2 Η ως άνω τεκμηρίωση πρέπει να έχει εκδοθεί από τους κατασκευαστές των 
προσφερόμενων προϊόντων ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στην Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 33  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

33.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς την 
Αναθέτουσα Αρχή 

γ)   ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της  
Αναθέτουσας Αρχής  

δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

ε) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 

σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

στ) Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 
της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν 

συμβατικό τίμημα. 

33.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση ως θεραπευθείσα. 

33.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται μετά την κοινοποίηση της σχετικής καταγγελίας από την Αναθέτουσα 

Αρχή: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται 
για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 

εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 

Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι 
Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 

την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 
κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

33.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

33.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, στις συμβατικές τιμές, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που 

δεν έχει ακόμα πληρώσει. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αγοράσει υλικά και 
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αντικείμενα ή υπηρεσίες από άλλον προμηθευτή και όχι από τον Ανάδοχο και προκύψει 
επιβάρυνση από την προμήθεια αυτή, επειδή η τιμή που καταβλήθηκε στον τρίτο είναι 

υψηλότερη της συμβατικής τιμής, η διαφορά βαρύνει τον Ανάδοχο. 

33.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση 

για κάθε ζημία που υπέστη, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 34  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

34.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

34.2 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 υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα 
(10) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 35  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

35.1 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη  μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

ΑΡΘΡΟ 36  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

36.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

36.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά 

με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα 
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

36.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 
(δύο) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 

νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα καθ’ύλην και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια στα οποία 

υπάγεται η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

 

Για τον Ανάδοχο 
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C5 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α’ 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  

- Ονομασία: [ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [72632] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΤΑΔΙΟΥ 24, 10564 ΑΘΗΝΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χρήστος Ανδρουτσάκης] 

- Τηλέφωνο: [2132169930] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [Androutsakis@grhotels.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: [http://www.grhotels.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’ / CPV: 79000000-4, 72000000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……..…] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [-] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[10656/21.12.2016] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

16PROC005617081 2016-12-21



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’» 

Μέρος C: Παραρτήματα 

 

Σελίδα 99 από 111 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [X] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

- 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
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Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
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των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

[] Ναι [] Όχι 
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πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Δ. Άλλοι Λόγοι αποκλεισμού  

- 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
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Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxi: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 
. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxiii, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 

ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 

τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

[……] 
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λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxv όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

β) [……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxvi το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

- 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

- 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 

στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                           

i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες.” 
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vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως 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). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου 
σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα αυτό. 

xxxi  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxv Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 
πάροχος υπηρεσιών. 

xxxvi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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