
Διακήρυξη 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για 
το Έργο: 

« Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της 
Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα 

με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης » 

 

ΚΩΔ. ΟΠΣ: xxxxxxx 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» 

(Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 

Έκδοση 2/0) 

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Υλοποίηση ενός καινοτόμου έργου το οποίο στόχο έχει την, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανάπτυξη μιας ψηφιακής 

πλατφόρμας για τον Ελληνικό Πολιτισμό η οποία θα 
βασίζεται στις αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα έργο 

που θα παρέχει τις δυνατότητες στην ερευνητική και 
αρχαιολογική κοινότητα της ενσωμάτωσης πολιτιστικού 

υλικού και συλλογών όπως το Αρχείο Σλήμαν, αρχείων της 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης και των ανασκαφών της Αρχαίας 

Κορίνθου  από την Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών 
στην Αθήνα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 12  μήνες  

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : …/../2022 

CPV : 

• 79999100-4 - Υπηρεσίες σάρωσης  
• 79960000-1 - Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 
• 72212311-2 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 

διαχείρισης κειμένων 
• 72212160-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 

βιβλιοθηκών 
• 72212520-0 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 

πολυμέσων 
• 80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
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● 92000000-1 - Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 
υπηρεσίες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται 
σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(1.300.000,00€) συμπερ. ΦΠΑ 24%, και σε ένα εκατομμύριο 
σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και 

δέκα λεπτά (€1.048.387,10) άνευ ΦΠΑ 24% 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : OXI 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ BEΛΤΙΣΤΗΣ 

ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 

                          …/…/2022, ημέρα … και ώρα … μ.μ. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως …/…/2022, ημέρα …  και ώρα 15:00 μ.μ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Στην έδρα του Κυρίου του έργου, «Αμερικανική Σχολή 

Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα» (ΑΣΚΣΑ), Σουηδίας 54, 106 
76 Αθήνα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΔΗΣ: 

ΧΧ/ΥΥ/ΖΖΖΖ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 

ΧΧ/ΥΥ/ΖΖΖΖ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 

ΧΧ/ΥΥ/ΖΖΖΖ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΑΟΣΤΟΛΗΣ 
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕ Ε.Ε. (ΥΠ. 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ): 

ΧΧ/ΥΥ/ΖΖΖΖ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 

ΧΧ/ΥΥ/ΖΖΖΖ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία «Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην 
Αθήνα» (ΑΣΚΣΑ) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση Σουηδίας 54 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 76 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο (+30) 21 3000 2400 

Φαξ (+30) 210-72-50-584 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) pgp.admin@ascsa.edu.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κος Παντελής Πάνος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ascsa.edu.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι  η «Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα» 
(ΑΣΚΣΑ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ξένη Αρχαιολογική Σχολή μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια.    

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα είναι ένα από τα 17 ξένα ινστιτούτα που 
λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1881 και σκοπό του έχει τη συστηματική μελέτη του 
ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η Αμερικανική Σχολή είναι ένας 
ερευνητικός και εκπαιδευτικός φορέας. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  
συστηματική μελέτη του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα, είναι ένας από 
τους κορυφαίους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1881 
και έκτοτε προσφέρει μια φιλόξενη βάση για μελέτη και έρευνα στην Ελλάδα σε μελετητές και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές από περίπου 170 συμβεβλημένα κολέγια και πανεπιστήμια. Αποτελεί 
έναν από τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘΠΑ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.ascsa.edu.gr  

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 
Αθηνών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ……………… σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …….  της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών Αθηνών. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., 
ΑΔΑ……) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 
202..... και έλαβε α/α ……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής του φορέα.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο τμήμα Νο ….. της Πράξης: «Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό 
περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της 
Τεχνητής Νοημοσύνης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 
πρωτ. ……… του ……………………… και έχει λάβει κωδικό MIS ΧΧΧΧ Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης / 
ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 
6004 Έκδοση 2/0). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση ενός καινοτόμου έργου το οποίο στόχο έχει την, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον Ελληνικό Πολιτισμό 
η οποία θα βασίζεται στις αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα έργο που θα παρέχει τις 
δυνατότητες στην ερευνητική και αρχαιολογική κοινότητα της ενσωμάτωσης πολιτιστικού υλικού 
και συλλογών όπως το Αρχείο Σλήμαν, αρχείων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και των ανασκαφών 
της Αρχαίας Κορίνθου  από την Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:  

Τεκμηρίωση και Ανάδειξη των συλλογών και των αρχείων της ΑΣΚΣΑ 

Σκοπός και αντικείμενο είναι η τεκμηρίωση των συλλογών και των αρχείων που θα 
ψηφιοποιηθούν και η υλοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών για την απόθεση και ανάδειξη του 
ψηφιακού περιεχομένου μέσω και χρήσης τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Για την ορθή εκτέλεση του τμήματος θα αξιοποιηθούν διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες, καθώς 
και τα υψηλότερα standards ποιότητας και με τρόπο τέτοιο ώστε όλο το υλικό να μπορεί τεχνικά 
να εισαχθεί και να οργανωθεί σε ειδικές Βάσεις Δεδομένων και εφαρμογές προβολής του 
αρχείου της Σχολής, που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των υπολοίπων υπό-έργων, της ως άνω 
Πράξης. 

Οι παρακάτω δράσεις θα υλοποιηθούν. 

1. Καταλογογράφηση του υλικού και ορισμός προτύπου μεταδεδομένων και δικαιωμάτων 
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2. Τεκμηρίωση αρχείου Σλήμαν 

3. Τεκμηρίωση αρχείου Αρχαίας Κορίνθου 

4. Τεκμηρίωση συλλογών Γενναδείου 

5. Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου 

6. Υλοποίηση Υπηρεσιών Αυτόματου Εμπλουτισμού, αντιστοίχισης και διάθεσης 
μεταδεδομένων 

7. Εμπλουτισμός μεταδεδομένων και αντιστοίχιση σε πρότυπο συμβατό με το ΕΚΤ 

8. Δημιουργία αναφοράς σχετικά με την αυτοματοποιημένη διαχείριση πνευματικών 
δικαιωμάτων 

9. Υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δημιουργία αφηγηματικών, πολυμεσικών και 
διασυνδεδεμένων ψηφιακών εκθέσεων 

10. Δημιουργία ψηφιακών συλλογών και 3 αφηγηματικές εκθέσεις 

11. Υλοποίηση εφαρμογής παρουσίασης αφηγηματικών και πολυμεσικών εκθέσεων σε κινητό 

12. Υλοποίηση δυναμικών διαδικτυακών σελίδων που παρουσιάζουν την καμπάνια 
πληθοπορισμού 

Ψηφιοποίηση των συλλογών και των αρχείων της ΑΣΚΣΑ. 

Τρεις ενότητες υλικών/νοητικών αντικειμένων, με υψηλή πληροφοριακή αξία και ευπαθή 
χαρακτήρα, από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, το Αρχείο Σλήμαν και τις Ανασκαφές στην Αρχαία 
Κόρινθο πρόκειται να ψηφιοποιηθούν. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' : Το έργο ψηφιοποίησης των εγγράφων του Ερρίκου Σλήμαν: περιλαμβάνει την 
ψηφιοποίηση των εγγράφων του Σλήμαν, στα οποία θα έχει καθολική πρόσβαση και θα 
συμβουλεύεται ένα ευρύ φάσμα χρηστών, τόσο ειδικευόμενοι όσο και απλοί ενδιαφερόμενοι. Η 
διαθεσιμότητα ολόκληρης της συλλογής των εγγράφων του Σλήμαν διαδικτυακά, θα συντελέσει 
στην διευκόλυνση των τρεχόντων ιστορικών ερευνών και θα διαθέσει τους σημαντικούς πόρους 
της συλλογής σε ένα ευρύτερο κοινό πέρα από την αρχαιολογία. Η ψηφιοποίηση των εγγράφων 
Σλήμαν είναι ένα σημαντικό βήμα προς την μετατροπή των εγγράφων σε κείμενα αναγνώσιμα 
από μηχανές, κάτι απαραίτητο για την έναρξη μελετών που βασίζονται σε εξόρυξη κειμένου και 
μοντελοποίηση θεμάτων.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β': Ευρήματα Αρχαίας Κορίνθου όπου στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ψηφιοποίησης του αρχείου των ανασκαφών, καταγράφοντας όλες τις μεθόδους που 
χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους αρχαιολόγους που εργάστηκαν στην περιοχή της Αρχαίας 
Κορίνθου, και το αρχείο αυτό να είναι προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένου και κοινού που δεν έχει κάποια ειδίκευση στον χώρο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' : Τα λευκώματα του Ιωάννη Γενναδίου: θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή 
φωτογράφηση αυτού του υλικού καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και η διάθεσή του στο 
διαδίκτυο. Το ψηφιακό περιεχόμενο αφορά σε αρχεία εικόνας και αρχεία PDF, θα 
χρησιμοποιηθεί σύστημα υδατογράφησης, το οποίο θα παρέχει αποδείξεις για την αναγνώριση 
του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και τη δυνατότητα μοναδικής αναγνώρισης 
του περιεχομένου. 

Αναλυτικά:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α' : Το έργο ψηφιοποίησης των εγγράφων του Ερρίκου Σλήμαν: Εκτιμώμενος Συνολικός 
όγκος Σαρώσεων : 84.000 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β' : Ευρήματα Αρχαίας Κορίνθου : Εκτιμώμενος Συνολικός όγκος Σαρώσεων : 221,877 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' : Τα λευκώματα του Ιωάννη Γενναδίου: 39 Λευκώματα, 60-70 σελίδων το καθένα, με 
συνολικό αριθμό 2.500 ψηφιακών αρχείων 

Προμήθεια του απαραίτητου για την πράξη εξοπλισμού.  

Η ΑΣΚΣΑ στην προσπάθεια της να τεκμηριώσει και να ψηφιοποιήσει τις συλλογές της έχει ήδη 
αρχίσει μια μεθοδική προσπάθεια, δίνοντας προτεραιότητα στο σπάνιο και εύθραυστο υλικό των 
Συλλογών της. Τόσο όμως ο δικτυακός τόπος όσο και το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα δεν 
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις διαχείρισης της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα 
δημιουργηθεί.    

Θα υποστηρίξει τη δημιουργία της νέας ψηφιακής υποδομής στην ΑΣΚΣΑ, με τεχνολογικό 
εξοπλισμό που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις που προκύψουν από 
την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα προβλέπεται:.  

● Έναν (1) server και ένα (1) Back up Unit  για την διαχείριση και αποθήκευση των 
ψηφιοποιημένων συλλογών και έναν (1) server για την δημιουργία και φιλοξενία του ιστοχώρου 
και συστήματος διεπαφής και μιας μονάδας αποθήκευσης για την διασφάλιση των δεδομένων σε 
περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας αποθήκευσης. 

● Δύο (2) UPS για την συνεχή υποστήριξη του server και του Back up Unit. 

Ενέργειες Ευαισθητοποίησης   

Περιλαμβάνει α) την εκπόνηση επικοινωνιακού πλάνου, στο οποίο θα καθορίζονται όλες οι 
αναγκαίες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής, για την ευρεία δημοσιότητα 
των στόχων και των αποτελεσμάτων της Πράξης, β) την οργάνωση & υλοποίηση των δράσεων 
δημοσιότητας - προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων και εκροών του έργου. 

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

● 79999100-4 - Υπηρεσίες σάρωσης  

● 79960000-1 - Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 

● 72212311-2 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης κειμένων 

● 72212160-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών 

● 72212520-0 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων 

● 80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

● 92000000-1 - Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και σε 1.048.387,10€ άνευ ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δωδεκα (12) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί ανά τμήμα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/ τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

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

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

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

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 
82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των 
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) 
των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

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

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

 
1 

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 11 
 

με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

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

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

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

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 12 
 

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

- Την Απόφαση της υπ' αρ. … (…) της … … 202… Συνεδρίας του Δ.Σ. της Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών για την έγκριση και προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα 15:00. 

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

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό και ημερομηνία ……. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

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

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

....... 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.ascsa.edu.gr στη διαδρομή: ……… ► ………. ► …….., στις …../..…/……..….  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

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

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ………. Προκαταρκτική Προκήρυξη, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί είτε από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από την αναθέτουσα αρχή στο «προφίλ 
αγοραστή» της  

2. η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

4. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα 
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε 
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς 
να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε 
επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η 
επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή  

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

Υπόδειγμα των εγγυητικών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξης υπάρχουν στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.  

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ποσού 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το ύψος 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 20.967,74€. 

Το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό της εγγύησης συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε 
με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυήσεων συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης (παρ. 1 άρθρου 72 Ν. 4412/2016). 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται 
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εκπρόσωπο. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 21 
 

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

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

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

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

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

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

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

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

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

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

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

αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή 

που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή 

νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού 

(asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private 

equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό 

που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 

εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές 

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

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 22 
 

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

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

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

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

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

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία  .  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν:  

Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις χρήσεις των τριών τελευταίων ετών (2019, 2020, 
2021) ή για όσο διάστημα ασκούν την επιχειρηματική τους δράση, εφόσον είναι μικρότερο των 
τριών ετών, τουλάχιστον ποσού ίσου με το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 
τμήματος στο οποίο συμμετέχουν (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της 
ένωσης/κοινοπραξίας.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην 
υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.  

Συγκεκριμένα απαιτείται κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη (2018-2022) είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβος να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) 
έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες (αθροιστικά): 

● Τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτισμικών συλλογών 

● Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή φωτογράφηση και τεκμηρίωση εκθεμάτων 

● Ανάπτυξη πλατφόρμας αποθετηρίου και διαδικτυακών εκθέσεων (virtual exhibitions) 

● Ανάπτυξη διαδραστικών εκθεμάτων για παρουσίαση σε πολιτιστικούς/εκθεσιακούς 
χώρους 

Τα ανωτέρω έργα πρέπει να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα χωρίς ΦΠΑ κατ' ελάχιστον ίσο 
με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας. 

Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο (ή τον 
δανείζοντα εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο 
ποσοστό συμμετοχής του. 

Δύναται ένα έργο να καλύπτει περισσότερες από μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε 
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα η ομάδα έργου θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά και 
κατ' ελάχιστον, τα παρακάτω στελέχη και ρόλους, με τεκμηριωμένη εμπειρία ως εξής: 

● Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος να διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών στον 
τομέα της Πληροφορικής, Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, και πιστοποίηση PMP από επίσημο 
φορέα πιστοποίησης. Πρέπει να διαθέτει 15ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 
μετά την κτήση του πτυχίου του σε σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων 
πληροφορικής σχετικά με πολιτισμό και την εκπαίδευση. Επίσης θα πρέπει να έχει 
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συμμετάσχει τα τελευταία (3) έτη, σε τουλάχιστον τρία (3) έργα υπηρεσιών ψηφιοποίησης 
και ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος αντίστοιχης πολυπλοκότητας και έκτασης και 
συναφούς αντικειμένου με το εν λόγω Έργο. Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι μόνιμο 
στέλεχος του υποψηφίου Αναδόχου. 

● Έναν (1)  Επιστημονικό Υπεύθυνο  Έργου με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) και θα πρέπει να έχει συμμετάσχει τα τελευταία 
(3) έτη σε τουλάχιστον τρία (3) έργα πληροφορικής σχετικά με πολιτισμό καθώς και 
υπηρεσιών ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση τεχνολογιών του 
Σημασιολογικού Ιστού και διασυνδεδεμένων δεδομένων. 

● Τέσσερις (4) ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών, με πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της 
πληροφορικής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό  με αποδεδειγμένη 5ετή 
τουλάχιστον εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς 
(virtual exhibitions). Η εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι αποκτήθηκε μέσα από την 
υλοποίηση έργων συναφούς αντικειμένου με το προκείμενο, κάποια από τα οποία 
υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία. 

● Έναν (1) υπεύθυνο τεκμηρίωσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Ιστορίας-Αρχαιολογίας κάτοχο 
μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών ο οποίος να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία σε έργα αντίστοιχου αντικειμένου.  

● Τρία (3) στελέχη  τεκμηρίωσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Ιστορίας-Αρχαιολογίας τα οποία  
να διαθέτουν 2ετή τουλάχιστον επαγγελματική  εμπειρία σε έργα αντίστοιχου 
αντικειμένου. 

● Τρία (3) στελέχη με εξειδίκευση σε θέματα τεκμηρίωσης πολιτισμικού αποθέματος,  
πτυχιούχους Πολιτισμικής Τεχνολογίας ή συναφούς αντικειμένου (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού), με 2-ετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα 
αντίστοιχου αντικειμένου. 

● Ένα (1) στέλεχος Υπεύθυνο Ψηφιοποίησης, με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη εμπειρία 
σε διαχείριση έργων Σάρωσης και Τεκμηρίωσης μεγάλης κλίμακας.  

● Δύο (2) ειδικούς στην ψηφιοποίηση πολιτιστικού-αρχαιολογικού υλικού με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ή άλλης ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) και αποδεδειγμένη 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
στην ψηφιοποίηση  πολιτιστικού-αρχαιολογικού υλικού.  

● Τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη με τουλάχιστον 5-ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 
ψηφιοποίησης περιεχομένου (σάρωση εγγράφων). 

● Ένα στέλεχος στη θέση του Υπεύθυνου Δημοσιότητας, κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, και αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5-ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις 
δημοσιότητας Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να 
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα ακόλουθα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:   

● ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015 στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών 
συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 
ψηφιοποίησης 

● ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 στον τομέα της ασφάλειας πληροφορίας  
● ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019  στον τομέα της διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας  
● ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Σε περίπτωση ένωσης εταιριών τα παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη αυτής. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει 
τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

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

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

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

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

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

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

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

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή..  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα IV το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 
μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει 
την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί 
να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία 
υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή 

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

2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

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

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 

λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της 

παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 

2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

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

Επειδή η προς ανάθεση Σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αλλά τα κριτήρια επιλογής είναι 
κοινά για όλα τα τμήματα, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ένα ΕΕΕΣ σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς και για τα τέσσερα (4) τμήματα. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

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

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 30 
 

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

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

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

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

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

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

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

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

Ειδικότερα: 

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

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

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

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

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
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iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

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

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

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

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

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

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

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.ΜΗ.  
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 
2020, 2021). Εάν ο προσφέρων δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμού καταθέτει αντίγραφα 
των δηλώσεων Ε3 για τις τρεις τελευταίες χρήσεις (2019, 2020, 2021). Εάν ο οικονομικός φορέας, 
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 α) οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσαν ή στα 
οποία συμμετείχαν ως μέλος ένωσης από 1/1/2019 τα οποία και καλύπτουν τα κριτήρια της 
παρούσας διακήρυξης:   

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ / 
ΛΗΞΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ 

ΣΥΜΒΑΤΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 

(σε €) 
ΕΡΓΟΥ 

% 
Συμμετοχ

ής στο 
έργο 

Σύντομη 
ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙ
ΜΕΝΟΥ 

ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕ 

Ο 
ΑΝΑΔΟΧ

ΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ

ΩΣΗΣ 
(είδος / 

ημερομη
νία) 

        

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  
• Εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την 
αρμόδια Δημόσια Αρχή και από το οποίο να προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω 
προϋποθέσεων συμμετοχής.  

• Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 
ιδιώτη όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, είτε του Υποψηφίου Αναδόχου, από την οποία προκύπτει σαφώς η κάλυψη των 
ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.  
 
Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά τα επιτυχώς ολοκληρωμένα 
έργα που καλύπτουν σωρευτικά την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.  
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 β) οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν Πίνακα των στελεχών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  
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Α/Α Ονοματεπών
υμο Μέλους 

Ομάδας 
Έργου 

Εταιρεία Ιδιότητα 
εταιρείας (ή 

φυσικού 
προσώπου) 

στο έργο 
(Προσφέρων/

Δανείζων 
Εμπειρία/Υπε

ργολάβος) 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου 

Θέση/ειδικότ
ητα που 

καλύπτει από 
τις 

αναφερόμενε
ς στο ………. 

      

      

Βιογραφικά Σημειώματα για τα στελέχη που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου από τα οποία να 
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2.2.6. (Β), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του κάθε στελέχους για την ακρίβεια των περιλαμβανομένων στο βιογραφικό στοιχείων.  
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
πιστοποιητικά με πεδίο εφαρμογής σχετικό με τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο και σε 
ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

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

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

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

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας/τιμής. 

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

α/α Κριτήρια αξιολόγησης 
Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

Σχετικές παρ. Α 
Μέρους & Πινάκων 
Συμμόρφωσης 

1 Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου 20%  

1.1 
Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της τεχνικής 
Προσφοράς. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 

10%  

1.2 

Καταλληλότητα της περιγραφής, ανάλυσης και 
εξειδίκευσης των φάσεων και των παραδοτέων του 
έργου, της μεθοδολογίας ανάδειξης πολιτιστικού 
περιεχομένου και των επιμέρους δραστηριοτήτων του 
έργου. Χρονοδιάγραμμα εργασιών υλοποίησης. 

10%  

2 Ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής 65%  
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προσέγγισης υλοποίησης 

2.1 
Υπο-ενότητα «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση αρχειακού 
υλικού και συλλογών» 

20%  

2.2 Υπο-ενότητα «Ψηφιακή Απόθεση» 20%  

2.3 
Υπο-ενότητα «Ανάδειξη του Ψηφιακού Πολιτιστικού 
Υλικού» 

5%  

2.4 Υπο-ενότητα «Ενέργειες Δημοσιότητας» 5%  

2.5 Διαλειτουργικότητα – Διαχείριση μεταδεδομένων 5%  

2.6 Ασφάλεια,  Ευχρηστία και Προσβασιμότητα Συστήματος 5%  

2.8 Υπηρεσίες  Πιλοτικής Λειτουργίας και Εγγύησης 5%  

3 Οργάνωση Υλοποίησης, Λειτουργία Διοίκησης Έργου 15%  

3.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 5%  

3.2 
Οργανωτική Αποτελεσματικότητα του σχήματος 
διοίκησης και υλοποίησης Έργου 

5%  

3.3 
Διακυβέρνηση και επικοινωνία με όλους τους 
συντελεστές του Έργου 

5%  

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

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

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

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

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

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  
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Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

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

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

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ (βλ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής 
Προσφοράς Έργου)  όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου 
Αναδόχου. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα....της 
Διακήρυξης Ι για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 38 
 

εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και 
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

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

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

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

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

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

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

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 39 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

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

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

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

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

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

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο, στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας, 
κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς. 

Καθώς η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές φόρμες του 
ΕΣΗΔΗΣ, ο προσφέρων υποχρεούται να επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη σε μορφή pdf. 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. 

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 42 
 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

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

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

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

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

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

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

● Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ... και 
ώρα ...  

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

● Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά», την ... και ώρα ...  

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

 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

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

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της 
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την 
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 
επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ. 

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

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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

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

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.5.  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

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

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

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

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

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

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 
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Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων 
του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή 
την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 
4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης 
ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που 
πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση 
ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της 
αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους 
του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της 
μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 
4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και 
ακύρωσης των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής 
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. 
Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της 
διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της 
αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού 
της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της 
σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 

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

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, την παρ. 2.1.5. της παρούσας 
και το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
της Διακήρυξης.  

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).  

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

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

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

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

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

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

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

4.3.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
προκύπτουν από τον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά αναφέρονται: σήμανση 
χώρων υλοποίησης Υποέργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ 
εξοπλισμού/ λογισμικού/ εφαρμογών/ ιστοσελίδων) 
(βλ.https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2087). 
4.3.4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το συμβατικό 
τίμημα σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το 
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, 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, η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
4.3.5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην 
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 
πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
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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, ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν 
αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
την αντικατάσταση.  
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 άλλα πρόσωπα που θα διαθέτουν 
τουλάχιστον ίση εμπειρία και ίσα προσόντα με τα αντικαθιστάμενα. 
4.3.6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 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 καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 
4.3.7. Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Ανάδοχος από την Αναθέτουσα 
Αρχή στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του εξαιτίας 
της συμβατικής σχέσης του με την Αναθέτουσα Αρχή, είναι εμπιστευτικά. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε 
οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή συνεργαζόμενους με 
αυτόν ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την εκτέλεση του Αντικειμένου.  
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.6 ή/και να 
κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της 
διαρροής. 
Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το Αντικείμενο 
της Σύμβασης ή τα Προϊόντα που παραδίδει ή τις Υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή 
δυνάμει της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, και δεν θα 
μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής δυνάμει της Σύμβασης. Δεν θα δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με 
οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου 
καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή του αυτή σε τρίτους. 
Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά στην 
τεχνογνωσία που ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης. 
Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 
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με δαπάνες του, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής (εκτός και εάν 
ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα), η οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται 
και να τα εκμεταλλεύεται. 
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων 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.  
Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω 
έργου και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε 
θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.  
Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της 
ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών 
δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46). 
Ειδικότερα: 

α) Οι πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε 
μορφής επεξεργασία από τον Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και 
τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε σχέση έχουν με τον Ανάδοχο) ενδέχεται να 
περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται (α) στον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 (Α΄ 
137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46). 
β) Η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για τον σκοπό που αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει 
να παράσχει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και 
μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα το αντικείμενο των 
υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.  
γ) Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους 
όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 
Ανάδοχος δεσμεύεται ως προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την  ισχύουσα 
νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως από τις  
Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - 
ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.   
δ) Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση 
των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα 
όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, από τον 
Ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. 
ε)  Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών 
που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των 
ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και για την 
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.  
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Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση έτοιμου λογισμικού 
βάσει του αντικειμένου της σύμβασης, στο πλαίσιο πρότασης επικαιροποίησης, έχουν 
ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα 
που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν 
επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους παρακάτω τρόπους 
πληρωμής που θα δηλώσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον υποφάκελο της οικονομικής 
προσφοράς του. 

Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής, 
θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει η 
Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τρόποι Πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

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

β) Χωρίς προκαταβολή μόνο με τμηματικές πληρωμές με βάση ενδιάμεσες παραλαβές ως εξής:  

• 1η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή της Φάσης 1 

• 2η δόση: Ποσό ίσο με το 30% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή της Φάσης 2 

• 3η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή της Φάσης 3 

• 4η δόση: Ποσό ίσο με το 20% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή της Φάσης 4 

• 5η δόση: Ποσό ίσο με το 10% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή των Φάσεων 5-7 και την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου 

 

γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% της συμβατικήξίας (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72§1δ ́, του ν.4412/2016 και της παραγράφου 4.1 της παρούσας Διακήρυξης, και την 
εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

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

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

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

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.4912/2022).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

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

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
και την παράγραφο 6.2.2 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 
όχλησης.  

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

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

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

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

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με 
απόφαση του General Manager της αναθέτουσας αρχής, ο οποίος και θα εισηγείται  στη 
Διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδων στην Αθήνα για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 
άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 
της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο το 
χρονοδιάγραμμα παράδοσης των τμηματικών παραδόσεων της παρούσας 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12  μήνες από την υπογραφή της και νοείται το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της έως την υποβολή του τελευταίου 
παραδοτέου σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσας. 
Επισημαίνεται ότι στη συνολική διάρκεια περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την 
παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου 
παραδοτέου που ορίζει την λήξη της σύμβασης και την έναρξη της οριστικής παραλαβής του 
έργου. 

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

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τη 
σχετική σύμβαση. 

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

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

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

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

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

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

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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

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

Η τιμή που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών δεν 
αναπροσαρμόζεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου του Έργου  

1.1 Παρουσιαση της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας (ΑΣΚΣΑ) και των 

συλλογων της 

1.1.1 Σύνοψη 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (ΑΣΚΣΑ), η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1881, 
είναι ίδρυμα που σκοπό έχει την εκπαίδευση σπουδαστών στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, 
Ιστορία και Αρχαιολογία καθώς και τη διενέργεια ανασκαφών και ερευνών σε προκαθορισμένες 
τοποθεσίες ανά την Ελλάδα κατόπιν παροχής της νόμιμης άδειας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Σημαντικότατη είναι η συμβολή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, η οποία με τη 
σημαντική χρηματική δωρεά από το ίδρυμα Carnegie, ανέλαβε την ανέγερση του κτιρίου της 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης, του οποίου τα εγκαίνια έγιναν τον Απρίλιο του 1926.  Στο κτίριο αυτό 
στεγάζεται η πολυτιμότατη Συλλογή του Ιωάννη Γενναδίου, η οποία συντηρείται και 
εμπλουτίζεται από την Αμερικανική Σχολή και είναι γνωστή και προσιτή τόσο στο Ελληνικό όσο 
και στο ξένο επιστημονικό κοινό. Η δραστηριότητα συνεχίστηκε το 1959 με την ανέγερση 
πτέρυγας, γνωστής ως Davis Wing για την επέκταση της Βιβλιοθήκης Blegen και του 
σχεδιαστηρίου της Σχολής και ολοκληρώθηκε το 1991 με την προσθήκη νέας πτέρυγας στο κτίριο 
της ίδιας βιβλιοθήκης, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες 
κλασικών σπουδών στον κόσμο. Το 1992 ιδρύεται το Εργαστήριο Wiener, ένα από τα πιο 
σύγχρονα εργαστήρια στους τομείς της ανθρώπινης οστεολογίας, ζωοαρχαιολογίας, 
γεωαρχαιολογίας και περιβαλλοντικής αρχαιολογίας. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση 
των οικοδομικών εργασιών στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη με σκοπό τη δημιουργία νέων χώρων και 
ανακαίνιση των υπαρχόντων. 

1.1.2 Ποικιλία και οργάνωση των συλλογών και του αρχειακού υλικού της Αμερικανικής 

Σχολής 

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο 
διευκολύνεται και προωθείται η διδασκαλία και η έρευνα των ανθρωπιστικών σπουδών. Ο 
τρόπος με τον οποίο η Σχολή διαχειρίζεται τις πηγές πληροφόρησης χρήζει διαφοροποίησης, 
τόσο στο στάδιο της αρχικής καταγραφής της πληροφορίας, όσο και στο στάδιο της οργάνωσης 
και της δημοσίευσης των δεδομένων.  

Την παρούσα στιγμή, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της 
COVID-19, οι πολύτιμες συλλογές δεν είναι προσβάσιμες με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, η 
Σχολή αντιμετωπίζει θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των πηγών της σε όλους τους τομείς.  
Στα 125 χρόνια του βίου της,  έχει δημιουργήσει μία πλούσια συλλογή ποικίλων πρωτογενών και 
δευτερογενών πληροφοριών, σε διάφορες μορφές, οι οποίες, όμως, βρίσκονται διεσπαρμένες 
στα κέντρα των ανασκαφών, στο αρχαιολογικό εργαστήριο, στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία, 
καθώς και στις εκδόσεις της. Επιπλέον, η συνέχιση των ανασκαφών και της λειτουργίας του 
αρχαιολογικού εργαστηρίου και ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών και των αρχείων με νέα 
αποκτήματα, έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του όγκου του πληροφοριακού υλικού. 

Το υλικό της Σχολής, πρωτογενές και δευτερογενές, αντλείται από δύο (2) βασικές πηγές: 
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Α. Ανασκαφές 

Οι πιο σημαντικές συλλογές πρωτογενούς υλικού προέρχονται από τις δύο ανασκαφές της, 
στην Αρχαία Κόρινθο (από το 1896) και στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας (από το 1931). Πέρα 
από το γεγονός της αποκάλυψης δύο πόλεων από τις πιο σημαντικές του αρχαίου κόσμου, 
υπάρχουν λίγες ανασκαφές στη Μεσόγειο που έχουν να επιδείξουν την ποσότητα και την 
ποιότητα των πληροφοριών που αποκαλύφθηκαν στις αρχαιολογικές θέσεις της Αγοράς και της 
Κορίνθου, καθώς παρέχουν μοναδικά στοιχεία για τη μελέτη της κλασικής Αθήνας και ένα ευρύ 
φάσμα πληροφοριών για την Κόρινθο από την κλασική έως τη Βυζαντινή περίοδο. Στις 
ανασκαφές της Αγοράς και της Κορίνθου έχουν εκπαιδευτεί ορισμένοι από τους πλέον 
διακεκριμένους Αμερικανούς αρχαιολόγους. Τα μουσεία που κατασκεύασε η ΑΣΚΣΑ στις δύο 
αυτές αρχαιολογικές θέσεις είναι επισκέψιμα από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, 
ενώ τα αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα  έχουν διευκολύνει το έργο των επιστημόνων σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Πολλές από τις εκδόσεις της χρησιμοποιούνται ως βασικά εγχειρίδια από τους 
αρχαιολόγους που μελετούν ελληνικές και ρωμαϊκές αρχαιολογικές θέσεις σε όλη τη Μεσόγειο. 
Επιπλέον, έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους για τη συντήρηση και την ανάδειξη των αρχαίων 
μνημείων, καθώς και για τη δημοσίευση του ερευνητικού της έργου. 

Τα συστήματα καταγραφής που αναπτύχθηκαν στα ανασκαφικά κέντρα της Αγοράς και της 
Κορίνθου αποτέλεσαν για δεκαετίες πρότυπα υπεύθυνης διαχείρισης αρχαιολογικών δεδομένων. 
Αλλά η εμφάνιση νέων μεθόδων αποθήκευσης, διαχείρισης και διάδοσης της πληροφορίας 
απαιτεί να υιοθετηθούν από τη Σχολή νέους τρόπους διαχείρισης πληροφοριών. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας, οι ανασκαφές στην Αγορά έχουν προχωρήσει σ’ ένα 
εντατικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης και διαχείρισης των δεδομένων, με χρηματοδότηση από το 
Packard Humanities Institute. Η  Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών  σκοπεύει να αξιοποιήσει 
την εμπειρία από την Αγορά για τον σχεδιασμό ενός συστήματος που θα εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των ανασκαφών στην Κόρινθο, στην οποία υπάρχουν χιλιάδες δελτία με καταγραφές 
που ανάγονται στην αρχή των ανασκαφών στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα δεδομένα που έχουν 
συγκεντρωθεί στην Κόρινθο έχουν ανυπολόγιστη πληροφοριακή αξία για την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Ελλάδας ενώ παράλληλα παραθέτουν μία μοναδική επισκόπηση της ιστορίας της 
αρχαιολογικής εξερεύνησης στην Ελλάδα 

Β. Οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία 

Πολύτιμοι αρωγοί στην εκπαίδευση των σπουδαστών και στην ακαδημαϊκή έρευνα είναι οι δύο 
μεγάλες βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής:  

1. Η συλλογή της Blegen Βιβλιοθήκης περιέχει περισσότερους από 86,000 τόµου και, είναι 

αφιερωμένη στη μελέτη της ιστορίας, της γλώσσας, της φιλολογίας, της τέχνης και της 

αρχαιολογίας στην Αρχαία Ελλάδα. Επίσης, στη Βιβλιοθήκη Blegen φυλάσσονται αρχεία 

σχετικά με το υπόλοιπο ανασκαφικό έργο της Αμερικανικής Σχολής (εκτός από τις ανασκαφές 

στην Αγορά και την Κόρινθο), που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα.  

2. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη χτίστηκε το 1926 για να στεγάσει τη συλλογή του διπλωμάτη και 

βιβλιόφιλου Ιωάννη Γενναδίου, ο οποίος δώρισε στην Αμερικανική Σχολή την πολύτιμη και 

σπάνια συλλογή του από βιβλία  και αρχεία, με σκοπό να την κάνει προσιτή στο κοινό. Από 

τότε που η Βιβλιοθήκη άνοιξε τις πύλες της στο ερευνητικό κοινό, η Σχολή έχει προσθέσει 

περίπου 85,000 τόμους και αρχεία, που συνολικά αυτή τη στιγμή αριθμούν τους 120,000 

τόμους. Αρκετά από τα βιβλία είναι σπάνια, ενώ στα αρχεία της βιβλιοθήκης φυλάσσονται 

πολύτιμα αρχεία που αφορούν στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και της 
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Βαλκανικής Χερσονήσου, καθώς και σημαντικά λογοτεχνικά αρχεία μεγάλων Ελλήνων 

ποιητών και συγγραφέων, όπως αυτά του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Κώστα 

Βάρναλη, του Άγγελου Τερζάκη και του Στράτη Μυριβήλη. 

Συνοψίζοντας, σημειώνεται ότι ο ρόλος του αρχειακού υλικού της  Σχολής είναι εθνικής και 
διεθνούς εμβέλειας και  αποτελεί μία από τις πρώτες ως προς το μέγεθος, την ιστορική της 
διαδρομή και σημασία Συλλογές της χώρας. 

1.2 Αντικείμενο του Εργου 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας (ΑΣΚΣΑ) έχει στην κατοχή της ένα 
ανυπέρβλητης αξίας πολιτιστικό περιεχόμενο, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, 
που αποτελεί σημαντικό μέρος της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Μέρος του υλικού έχει ψηφιοποιηθεί, τεκμηριωθεί και είναι προσβάσιμο, στα ελληνικά και  στα 
αγγλικά, από τον ιστότοπο της Σχολής. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των συλλογών παραμένει 
σε αναλογική μορφή και είναι προσβάσιμο μόνο με φυσική παρουσία στην ΑΣΚΣΑ.  

Αντικείμενο του έργου «Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και 
προβολή ψηφιακού περιεχομένου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών» είναι η 
ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση ενός σημαντικού μέρους των συλλογών και αρχείων της Σχολής 
που παραμένει σε αναλογική μορφή (το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και  θα τεκμηριωθεί 
περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 1.4.1 Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση του αρχειακού 
υλικού). Το ψηφιοποιημένο υλικό θα εμπλουτιστεί και θα δημιουργηθούν συνδέσεις με 
ελληνικούς και διεθνείς θησαυρούς και πηγές γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό, με σκοπό τη 
σημασιολογική διασύνδεση των δεδομένων (Linked Data) και τη διάθεση και επανάχρηση του 
περιεχομένου του από την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.  

Για τον σκοπό αυτό, θα υλοποιηθούν ποικίλα εργαλεία για την ψηφιακή απόθεση, αντιστοίχιση, 
αυτόματο εμπλουτισμό με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης, και διάθεσης του 
περιεχομένου με τη χρήση προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) και τεχνολογίες 
διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data). Επίσης, θα υπάρξει δυνατότητα ανάδειξης του 
περιεχομένου με τη μορφή ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα 
υλοποιηθεί μία πλατφόρμα ανάδειξης που θα επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων από 
εξωτερικούς χρήστες καθώς και τη δημιουργία τουλάχιστον τριών (3) ψηφιακών συλλογών και (3) 
τριών ψηφιακών εκθέσεων από εξειδικευμένους επιμελητές (content curators) στο πλαίσιο του 
έργου. Τέλος, η πλατφόρμα ανάδειξης θα παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω εμπλουτισμού του 
περιεχομένου με τη χρήση τεχνολογιών πληθοπορισμού (crowdsourcing). Επιπλέον, στο πλαίσιο 
του έργου θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή καμπάνια πληθοπορισμού (crowdsourcing campaigns) 
με τη συμμετοχή σπουδαστών αρχαιολογίας και ιστορίας, καθώς και αρχαιολόγων και ιστορικών.  

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται:  

1. Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αρχειακού υλικού και συλλογών: 

Θα πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση και θα ακολουθήσει επιστημονική τεκμηρίωση και 
διαχειριστική συστηματοποίηση των πηγών του πρωτογενούς υλικού, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί και θα αναδειχτεί μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου και της πλατφόρμας για 
τη δημιουργία πολυμεσικών και αφηγηματικών εκθέσεων με σημασιολογική επίγνωση. Η 
ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση θα αφορά τρεις ενότητες υλικών/νοητικών αντικειμένων, με 
υψηλή πληροφοριακή αξία και ευπαθή χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, οι ενότητες αυτές 
αφορούν:   
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 Το Αρχείο Σλήμαν:  Ερρίκος Σλήμαν, 1822-2022: Διακόσια Χρόνια από τη Γέννηση του 

Ανασκαφέα της Τροίας και των Μυκηνών. 

 Τις Ανασκαφές στην Αρχαία Κόρινθο: Η Συνεργασία Ελλήνων και Αμερικανών στην 

Ανασύνθεση της Ιστορίας της Κορίνθου. 

 Τις Συλλογές της Γενναδείου  Βιβλιοθήκης: Τοπογραφία, ιστορία και πρόσωπα του 

Ελληνισμού στα λευκώματα του Ιωάννη Γενναδίου. 

2. Ψηφιακή απόθεση: 

Θα υλοποιηθεί ψηφιακό αποθετήριο για την αποθήκευση και διαχείριση του 
φηφιοποιημένου υλικού και των μεταδομένων του. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτού 
πακέτου εργασίας προβλέπονται:  
 Υλοποίηση και λειτουργία  του Ψηφιακού αποθετηρίου 

 Υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας του αυτόματου εμπλουτισμού μεταδεδομένων 

με τη χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικού λόγου και μηχανικής μάθησης 

 Δημιουργία και χρήση θησαυρών και λεξιλογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εμπλουτισμό των μεταδεδομένων. 

 Υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων σε 

διεθνή πρότυπα (π.χ. EDM, LIDO) 

 Διάθεση του περιεχομένου στο ΕΚΤ και άλλες εξωτερικές πηγές με τη χρήση τεχνολογιών 

REST-API. 

3. Ανάδειξη του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού: 

Η ανάδειξη των τεκμηριωμένων αντικειμένων θα γίνει μέσω της δημιουργίας υψηλής 
ποιότητας ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων, οι οποίες θα έχουν αφηγηματική δομή, θα 
υποστηρίζουν πολυμεσικό περιεχόμενο και θα είναι διασυνδεδεμένες με πλούσια 
σημασιολογική πληροφορία (π.χ. χωρική, χρονική, ονομάτων, όρων κτλ.). Οι ψηφιακές 
εκθέσεις και συλλογές θα καταστούν διαθέσιμες με διαδραστικό τρόπο μέσω εξειδικευμένης 
διαδικτυακής πλατφόρμας και της πλατφόρμας πληθοπορισμού, που θα αξιοποιηθεί ως 
επιπλέον τρόπος διάδρασης με τον τελικό χρήστη. 

4. Ενέργειες Δημοσιότητας 

Οι δράσεις δημοσιότητας χωρίζονται σε δύο βασικές  υπο-δράσεις:  
 Στην πρώτη κατηγορία δράσεων θα πραγματοποιηθούν δύο (2) κύκλοι ενεργειών 

προώθησης (ημερίδες, εκθέσεις, ειδικές ομιλίες), καθώς και μια καμπάνια 

πληθοπορισμού με τη συμμετοχή όλων των ομάδων-στόχων του έργου (πολιτικοί, ειδικοί 

επιστήμονες, εκπαιδευτική κοινότητα, ευρύ κοινό). Ο πρώτος κύκλος ενεργειών θα 

πραγματοποιηθεί στο μέσο του έργου για να ενημερωθούν οι ομάδες- στόχος αλλά και το 

ευρύ κοινό για τις νέες δυνατότητες αλλά και το έργο της Σχολής.  

 Στον δεύτερο κύκλο, οι ενέργειες θα επικεντρωθούν στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων 

του έργου και στην παρουσίαση των νέων υπηρεσιών.   

5. Προμήθεια του εξοπλισμού λειτουργίας: 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για 
την υποστήριξη των ενεργειών αποθήκευσης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και διάθεσης του 
ψηφιοποιημένου υλικού. Αναλυτικά: 

 

Εξοπλισμός Ποσότητα 

Εξυπηρετητής 1 
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Σταθμοί Εργασίας 7 

UPS 2 

NAS storage 1 

Σύνολο 11 

 

1.3 Σκοπός και Στόχοι του έργου 

Η υλοποίηση του Έργου συνεπάγεται την οργάνωση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του πλούσιου 
αρχειακού αποθέματος της Αμερικανικής Σχολής και κατ’ επέκταση τη δυναμική της παρουσία 
στην ψηφιακή εποχή μέσα από την προσφορά νέων, σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών στο 
επιστημονικό και ερευνητικό κοινό των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και στο ευρεύτερο 
κοινό.  

Αναλυτικά οι στόχοι του έργου είναι:  

1. Η μεθοδευμένη και συγκροτημένη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης στη 

διαδικασία καταγραφής & τεκμηρίωσης των Συλλογών της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών 

Σπουδών. 

2. Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της συλλογής των πολύτιμων εντύπων και εκθεμάτων.  

3. Η ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρίου και η ενίσχυσή του με ψηφιακά εργαλεία που 

επιτρέπουν τον αυτόματο εμπλουτισμό των δεδομένων καθώς και την αντιστοίχιση των 

μεταδεδομένων σε πρότυπο συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης. 

4. Η ανάδειξη και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της υλοποίησης μιας 

διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την δημιουργία και παρουσίαση ψηφιακών 

συλλογών και εκθέσεων καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εμπλουτισμού τους με τη χρήση 

μεθόδων πληθοπορισμού.  

5. Η διάδοση των αποτελεσμάτων και η δημοσιότητα μέσω: 

o Δημιουργίας ενημερωτικής ιστοσελίδας, 

o Ενημέρωση της Ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για τα αποτελέσματα του 

έργου μέσω  συμμετοχής σε δύο τουλαχιστον ημερίδες, της διοργάνωσης ενός 

επιστημονικού workshop και μιας ενημερωτικής ημερίδας των τελικών αποτελεσμάτων του 

έργου καθώς και με ψηφιακή καμπάνια πληθοπορισμού στην οποία θα συμμετάσχουν 

σπουδαστές αρχαιολογίας και ιστορίας, αρχαιολόγοι και ιστορικοί.  

o Ενημέρωσης των διαχειριστικών αρχών και πολιτιστικών φορέων σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

o Παραγωγής ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού. 

o Δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανική Σχολή με την υλοποίηση του εν λόγω Έργου θα εξασφαλίσει την 
οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού της αποθέματος, σημαντικό 
μέρος του οποίου είναι διεσπαρμένο και μη ψηφιακά προσβάσιμο και θα το καταστήσει 
προσβάσιμο στους σπουδαστές, στους επιστήμονες και στους ερευνητές στον τομέα των 
ανθρωπιστικών σπουδών αλλά και στο ευρύ κοινό. Συμπερασματικά, η Αμερικανική Σχολή 
Κλασικών Σπουδών της Αθήνας (ΑΣΚΣΑ), με την υλοποίηση του έργου φιλοδοξεί να 
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εκσυγχρονιστεί, να ενισχύσει τον ανοικτό της χαρακτήρα, να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των 
δράσεων της, να ενισχύσει το ερευνητικό έργο σπουδαστών και ερευνητών στον τομέα των 
ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και να αναπτύξει περαιτέρω το κοινό της.  

1.4 Τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του έργου  

1.4.1 Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση 

Αντικείμενο της Φάσης 2 είναι: 

o Η οργάνωση των αρχείων Σλήμαν, της Αρχαίας Κορίνθου και των συλλογών της Γενναδείου 

Βιβλιοθήκης. 

o Η καταγραφή, ευρετηρίαση και διάθεση των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων με τη χρήση 

ανοικτών μεταδεδομένων που διασφαλίζουν την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς 

πρόσβαση σε αυτά, τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση. 

o Η επιστημονική επιμέλεια για τον καθορισμό των πνευματικών δικαιωμάτων.  

o Ο σημασιολογικός εμπλουτισμός των ψηφιακών πόρων (χώρος, χρόνος, θεματικές 

οντολογίες) 

o Η επιστημονική επιμέλεια για την υλοποίηση όλων των σχετικών εργασιών που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου των εργασιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, και 

συνεργασία με το προσωπικό του Φορέα στον Ανάδοχο του έργου και την προετοιμασία 

των ψηφιακών συλλογών της ΑΣΚΣΑ του αρχείου Σλήμαν, των ανασκαφών της Αρχαίας 

Κορίνθου και των συλλογών της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 

Η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση θα αφορά τρεις ενότητες υλικών/νοητικών αντικειμένων 
(αρχείο Ε. Σλήμαν, ανασκαφές Αρχαίας Κορίνθου, συλλογές Γενναδείου Βιβλιοθήκης) όπως 
περιγράφονται ακολούθως:  

1.4.1.1 Αρχείο Σλήμαν:  Ερρίκος Σλήμαν, 1822-2022: Διακόσια Χρόνια από τη Γέννηση του 

Ανασκαφέα της Τροίας και των Μυκηνών 

Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ) θα ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση 
των εγγράφων του πρωτοπόρου αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν. 

Τα έγγραφα Σλήμαν είναι δανεισμένα προς την ΑΣΚΣΑ, από το 1936.  Με προηγούμενη 
χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Προϊστορίας του Αιγαίου, έχει μερικώς ψηφιοποιηθεί η 
συλλογή των εγγράφων. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί, δεκαοκτώ (18) ημερολόγια 
ταξιδιού και σημειωματάρια ανασκαφών, τριάντα οκτώ κιβώτια με 13,792 επιστολές 
εισερχόμενης αλληλογραφίας, και δεκαέξι τετράδια που περιέχουν περίπου 8,600 επιστολές. 

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί  ερευνητικά εργαλεία  για πρόσβαση στη συλλογή των εγγράφων του 
Σλήμαν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, τα οποία προς το παρόν περιλαμβάνουν: εργαλείο 
βοήθειας εύρεσης οποιουδήποτε φακέλου μέσα στη συλλογή, μία βάση δεδομένων σε επίπεδο 
στοιχείων, και ψηφιακές εικόνες υλικού που έχει ήδη ψηφιοποιηθεί (εικόνες των 
ημερολογίων/σημειωματάριων και μικρό μέρος της αλληλογραφίας, περίπου 14.000 επιστολές.) 
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Σκοπός της ΑΣΚΣΑ στο προτεινόμενο έργο είναι να ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των 
εγγράφων του Σλήμαν, στα οποία θα έχει καθολική πρόσβαση και θα συμβουλεύεται ένα ευρύ 
φάσμα χρηστών, τόσο ειδικευόμενοι όσο και απλοί ενδιαφερόμενοι. Η διαθεσιμότητα ολόκληρης 
της συλλογής των εγγράφων του Σλήμαν διαδικτυακά, θα συντελέσει στη διευκόλυνση των 
τρεχουσών ιστορικών ερευνών και θα διαθέσει τους σημαντικούς πόρους της συλλογής σε ένα 
ευρύτερο κοινό πέραν του τομέα της αρχαιολογίας. Τέλος, η ψηφιοποίηση των εγγράφων Σλήμαν 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη μετατροπή των εγγράφων σε κείμενα μηχαναγνώσιμα, 
προϋπόθεση απαραίτητη για την έναρξη μελετών που βασίζονται σε εξόρυξη κειμένου και 
μοντελοποίηση θεμάτων. 

Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει : 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΛΗΜΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΑΡΩΣΗ 

 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΙΡΑ Β, ΚΙΒΩΤΙΑ 1-

66) 

20,235 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΕΩΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ : 

 

80,940 

 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΡΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

(ΣΕΙΡΑ ΒΒΒ, ΤΟΜΟΙ 12,12,15, ΠΕΡΙΠΟΥ 1000 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΑΡΩΣΗ: 

2,500 

 
 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΡΩΣΕΩΝ: 84,000 

 

 

1.4.1.2 Ανασκαφές στην Αρχαία Κόρινθο: Η Συνεργασία Ελλήνων και Αμερικανών στην 

Ανασύνθεση της Ιστορίας της Κορίνθου 

Η Αρχαία Κόρινθος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, με τη χερσαία γέφυρα που συνέδεε την 
Ηπειρωτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο και παρείχε πρόσβαση τόσο στον Σαρωνικό Κόλπο όσο 
και στον Κόλπο της Κορίνθου, την καθιστούσε από τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδας, και 
μεγάλης στρατηγικής σημασίας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
αργότερα, όπως επίσης και για το Βυζάντιο, τους Φράγκους, τους Βενετούς και τους Οθωμανούς, 
όπου έπαιξε το ρόλο σημαντικού επισκοπάτου και φρουρίου.  Ήταν εύλογο, λοιπόν, μία περιοχή 
με τόσο πλούσια ιστορία, να προσελκύσει την προσοχή Ευρωπαίων ταξιδιωτών, αλλά και 
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αρχαιολόγων, με τους πρώτους αρχαιολόγους της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών να 
θέλουν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα ανασκαφών το 1836. 

Οι ανασκαφές ανέδειξαν έναν τεράστιο αριθμό ευρημάτων, και για την παρουσίαση των 
σημαντικότερων από αυτά, η ΑΣΚΣΑ χρηματοδότησε την κατασκευή ενός μουσείου το 1931, το 
οποίο 20 χρόνια αργότερα επεκτάθηκε και πιο πρόσφατα, το 2007-2008 και το 2015-2016 με 
χρηματοδότηση από την ΕΕ ανακαινίστηκε, και εκτός της χρήσης του ως χώρος εργασίας της 
Αμερικανικής Σχολής, στεγάζει επίσης την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Κορινθίας.  Κύριος στόχος 
της Σχολής, πέραν της επίδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων του μουσείου  και της 
προσβασιμότητάς τους στο ευρύ κοινό, είναι επίσης και η διατήρηση και η διάχυση των αρχείων 
όλων των ανασκαφών που έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη ανασκαφή έως σήμερα. 

Οι αρχαιολόγοι που εργάστηκαν στην περιοχή έχουν διατηρήσει οιονεί αρχείο των ανασκαφών, 
σε ποικίλες μορφές, το οποίο αποτελεί τη βάση για τις δημοσιεύσεις τόσο των παλαιότερων 
ανασκαφών όσο και των μελλοντικών. 

Τα αρχεία των ανασκαφών περιλαμβάνουν: 

1. Σημειωματάρια Ανασκαφών 

2. Δελτία απογραφής ευρημάτων και νομισμάτων 

3. Φακέλους με πληροφορίες για την επεξεργασία των υλικών  μετά την εκσκαφή τους 

4. Φωτογραφίες και σχέδια μνημείων και ευρημάτων 

Μεγάλο μέρος του αρχείου έχει ήδη ψηφιοποιηθεί  με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη πάνω από 
500,000 ψηφιακά αρχεία. Ωστόσο, υπάρχει μία συνεχόμενη σταδιακή αύξηση του όγκου του 
αρχείου, με πολλούς εθελοντές, φοιτητές και μελετητές απ’ όλο τον κόσμο, που συνεχίζουν να 
αναπτύσσουν το ψηφιακό αρχείο με πρόσθετα δεδομένα. 

Παράλληλα με την ψηφιοποίηση των ευρημάτων, η Αμερικανική Σχολή σκοπεύει να 
δημοσιοποιήσει και να παράσχει πρόσβαση στο αρχείο των ανασκαφών σε ευρύτερο κοινό 
(εκπαιδευτικούς και μαθητές) αλλά και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενο ειδικό ή μη.  

Δεδομένα από το αρχείο έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης και σε 
προγράμματα, καθώς επίσης και σε πολλές πλατφόρμες εξ αποστάσεως, με τον αριθμό των 
μαθητών να ανέρχεται από τον Οκτώβριο του 2017 και μετά, στους 11,169 μαθητές σε 48 χώρες 
σε όλο τον κόσμο. 

Σκοπός της Αμερικανικής Σχολής είναι να ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφιοποίησης του αρχείου 
των ανασκαφών, αφενός καταγράφοντας όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις 
αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου, αφετέρου καθιστώντας το αρχείο 
αυτό προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. 

Αναλυτικότερα, το αρχείο ανασκαφών περιλαμβάνει : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΑΡΩΣΗ 

Δελτία ευρετηρίου αποθεμάτων 
  
Δελτία απογραφής 

2400 
 

113.600 
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Δελτία νομισμάτων  

83,400 

Σκίτσα με γραφίτη από τον C.K.Williams 
  
Σχέδια περιβάλλοντος, σκίτσα σκελετών για τις περιόδους 
2009,2010 και 2011 
  
Σκίτσα με γραφίτη/μελάνι από τον D.Saunders (Temple Hill) 
  
Σκίτσα με μελάνι από τον Joe Shaw (Temple of Apollo 

350 
 

2400 
 

7 
 

100 
 

Καταγραφή Κεραμικών με Μελάνι 2500 

  
Φάκελοι συλλογής κεραμικών 

 
5500 

Φάκελοι συλλογής οστών: 2 
  
Άλλοι Φάκελοι: 15 

700 
 

8300 

  
Βιβλίο Αποθεμάτων Συνοικίας Αγγειοπλαστών: 4 Τόμοι 

 
850 

Σημειωματάρια (Wiseman) : 432, 449. 466 
  
Σημειωματάρια Πειρήνης 108. 1-4 
  
Ανασκαφικά σημειωματάρια του Ναού του Απόλλωνα 

200 
 

370 
 

1200 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΡΩΣΕΩΝ : 221,877 

 

1.4.1.3 Συλλογές της Γενναδείου  Βιβλιοθήκης: Τοπογραφία, ιστορία και πρόσωπα του 

Ελληνισμού στα λευκώματα του Ιωάννη Γενναδίου 

Μια από τις σημαντικότερες συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, που περιέχει ανεκτίμητες 
πληροφορίες για την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, είναι η σειρά λευκωμάτων (scrapbooks) του 
Ιωάννη Γεννάδιου (1844-1932), του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης. Στα λευκώματά του o Γεννάδιος, που 
έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Λονδίνο, συγκέντρωνε φωτογραφικό υλικό καθώς 
και άλλα εφήμερα (αποκόμματα από εφημερίδες και βιβλία, γκραβούρες, έντυπο υλικό, 
προγράμματα από εκδηλώσεις, προσκλήσεις κ.ά/). 

Ο Γεννάδιος συχνά θησαύριζε στα λευκώματά του πολύ σπάνιο υλικό, το οποίο είναι συχνά 
άγνωστο ή μοναδικό στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην πορεία του νέου Ελληνικού 
κράτους μετά το 1830. Η ίδια η δημιουργία των λευκωμάτων αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν 
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νεωτερικό τρόπο θέασης του κόσμου, αφού συγκεντρώνουν και συνταιριάζουν τμήματα πολλών 
και διαφόρων ιστορικών στιγμών, κρίσιμων για τη διαμόρφωση του ελληνικού στοχασμού αλλά 
και της ανθρώπινης σκέψης ευρύτερα.  

Το υλικό των λευκωμάτων (scrapbooks) προσφέρει πρωτογενή και ενδιαφέροντα τεκμήρια για 
την ανακάλυψη και μελέτη της νεότερης Ελλάδας από ξένους επιστήμονες, ταξιδιώτες, και 
αρχαιολόγους, ενώ παράλληλα η συγκέντρωση υλικού από εφημερίδες, φυλλάδια και 
επιστημονικά περιοδικά του 19ου και πρώιμου 20ου αιώνα αποτυπώνει τις απόψεις ενός 
ευρύτερου κοινού. 

Οι πλούσιες πληροφορίες ιστορικού, προσωπογραφικού και γεωγραφικού χαρακτήρα αποτελούν 
μια αστείρευτη ιστορική πηγή που διανοίγει νέους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς ορίζοντες σε 
συνάρτηση με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις της ΑΣΚΣΑ. 

Κάθε τόμος αποτελείται κατά μέσο όρο από 60-70 φύλλα μεγάλου μεγέθους, ενώ ορισμένοι από 
τους τόμους με μεγάλο ενδιαφέρον για το αναγνωστικό κοινό της Γενναδείου δεν διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση, γεγονός που παρακωλύει την πρόσβαση του κοινού σε αυτούς. Για τον λόγο 
αυτό, εκτιμούμε η ψηφιακή φωτογράφηση αυτού του υλικού καθώς και η επιστημονική 
τεκμηρίωση και η διάθεσή του στο διαδίκτυο είναι άκρως σημαντική. 

 Ένα τμήμα των λευκωμάτων ψηφιοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε το 2007 μέσω της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. Έγινε τότε μια δειγματοληπτική παρουσίαση του υλικού με έμφαση: α) στην 
ιστοριογραφία (π.χ. ο Πόλεμος του 1897 και οι Βαλκανικοί πόλεμοι), β) σε κάποια ενδιαφέροντα 
λευκώματα με ενδυμασίες (περίπου τα 2/3), γ) σε τοπογραφικά θέματα (δειγματοληπτικά στην 
Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα και δ) στα σχετικά με την κατασκευή της Γενναδείου 
Βιβλιοθήκης και στα βιογραφικά στοιχεία του ιδρυτή της. 

Ειδικότερα, η σειρά λευκωμάτων του Ιωάννη Γεννάδιου αποτελείται από : 

39 Λευκώματα, 60-70 σελίδων το καθένα, με συνολικό αριθμό 2,500 ψηφιακών αρχείων. 

1.4.1.4 Προδιαγραφές ψηφιοποίησης 

Η ορθή ψηφιοποίηση είναι απαραίτητη για την καλύτερη διάθεση του πολιτιστικού περιεχόμενου 
στο Διαδίκτυο, για την πρόσβαση στα δεδομένα από το κοινό αλλά και από τους εξωτερικούς 
ερευνητές. Η δημιουργία ψηφιακού υλικού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ψηφιακού 
αποθετηρίου και πλατφόρμας δημιουργίας ψηφιακών εκθέσεων και συλλογών, θα προσφέρουν 
τη δυνατότητα προκειμένου να παρέχεται άμεση πληροφόρηση, να αναπτύσσονται νέα 
πολιτισμικά προϊόντα (ψηφιακές εφαρμογές, παραγωγές, εκδόσεις), να διανέμονται σε δίκτυα 
πληροφορίας με το κοινό και με άλλους οργανισμούς. 

Το πλαίσιο διαχείρισης του έργου της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει (κατ’ ελάχιστον): 

α) την επιμέλεια των τεκμηρίων  για φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση, 

β) τη φωτογράφηση, σάρωση και ψηφιοποίηση βάσει του είδους και της κατάστασης του 
τεκμηρίου και κανόνες μεταχείρισης του πρωτοτύπου. 

γ) την τεκμηρίωση και αποθήκευση του ψηφιοποιημένου υλικού στο ψηφιακό αποθετήριο 

Η επιμέλεια του πρωτογενούς υλικού θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 
ακριβέστερη δυνατή ψηφιακή αναπαραγωγή των πρωτότυπων και να είναι δυνατή η 
εκπαιδευτική και ερευνητική του αξιοποίηση. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
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ψηφιακής συλλογής που θα αξιοποιηθεί, άμεσα και μεσοπρόθεσμα, για επιστημονική, 
εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση από τους ειδικούς ερευνητές αλλά και το ευρύτερο κοινό. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια προκειμένου το 
ψηφιακό αντίγραφο που θα παραχθεί να είναι υψηλής ποιότητας, ώστε να αποφευχθεί η 
επανάληψη της διαδικασίας ψηφιοποίησης του ίδιου αντικειμένου στο μέλλον. Οι υπηρεσίες που 
θα προσφερθούν θα πρέπει να διασφαλίζουν την πληροφορία του πρωτότυπου αντικειμένου, 
την προστασία του από τη χρήση, την ποιοτική αναπαραγωγή του ψηφιακού υλικού σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα και την απρόσκοπτη μεταβίβαση της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. 

Ο ποιοτικός εξοπλισμός (π.χ. ειδικός σαρωτής, ειδική φωτογραφική κάμερα, φωτισμός, 
βοηθητικός εξοπλισμός κτλ.) και η εμπειρία του επαγγελματία φωτογράφησης θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τα ψηφιακά αντίγραφα θα είναι πιστές αναπαραστάσεις των πρωτοτύπων. 

Οι ψηφιακές εικόνες θα πρέπει να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί το 
καλύτερο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις που ένα αντικείμενο ψηφιοποιηθεί σε τμήματα, ο 
υπεύθυνος φωτογράφος θα πρέπει να πραγματοποιήσει συρραφή και ενοποίηση των λήψεων.  

Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε 
να καλυφθούν όχι μόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι μελλοντικές.  

Η επιλογή των συσκευών ψηφιοποίησης από την πλευρά του Αναδόχου πρέπει να έχει την 
αποδοχή της Αναθέτουσας Αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου ψηφιακού αποθετηρίου με τα τεκμήρια της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία θα 
είναι κατά το δυνατόν πιστή αποτύπωση των πρωτοτύπων. 

Κατά την ψηφιοποίηση, κάθε τεκμήριο θα πρέπει να αναπαράγεται ψηφιακά διατηρώντας 
ακριβώς την ίδια εμφάνιση και διάσταση με το πρωτότυπο τεκμήριο, το δε ψηφιακό αρχείο θα 
πρέπει να αποκτά έναν μοναδικό ψηφιακό κωδικό ταυτοποίησης και να ταξινομείται σύμφωνα 
με τα κριτήρια και το χαρακτηρισμό του αρχείου που θα προκύπτει σε συνδυασμό με τη 
διαδικασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης. 

Τα ψηφιακά αρχεία θα πρέπει να αποθηκευτούν σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

Πρωτότυπο αντικείμενο Ελάχιστη ανάλυση Χρωματικό βάθος 

Χάρτες και γραφικά (ασπρόμαυρα) 300 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit γκρι 

Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα) 300 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

24 bit 

Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) 600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit γκρι 

Φωτογραφίες (έγχρωμες) 600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

24 bit 
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Έργα τέχνης (ασπρόμαυρα) 600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit γκρι 

Έργα τέχνης, υφάσματα (έγχρωμα) 600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

24 bit 

 

1.4.2 Ψηφιακή Απόθεση 

Στη Φάση 3 της Ψηφιακής Απόθεσης προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:  

● Η ανάπτυξη και λειτουργία του Ψηφιακού αποθετηρίου 

● Η υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας του αυτόματου εμπλουτισμού μεταδεδομένων με 

τη χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικού λόγου και μηχανικής μάθησης 

● Η δημιουργία και χρήση θησαυρών και λεξιλογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εμπλουτισμό των μεταδεδομένων. 

● Η υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων σε 

διεθνή πρότυπα (π.χ. EDM, LIDO) 

● Η διάθεση του περιεχομένου στο ΕΚΤ και σε άλλες εξωτερικές πηγές με τη χρήση τεχνολογιών 

REST-API. 

1.4.2.1 Ψηφιακό Αποθετήριο 

Το σύστημα αποθήκευσης των ψηφιακών συλλογών θα υποστηρίζει ενδεικτικά τα παρακάτω: 

● Καταγραφή βασικών στοιχείων (χρονολογία, συγγραφέας, αριθμός σελίδων, τύπος γραφής 

κτλ.) και μεταδεδομένων (στοιχεία που προσφέρουν επιπλέον πληροφορία) που αφορούν 

τους ψηφιοποιημένους χειρόγραφους κώδικες. Διαχείριση στοιχείων αποθήκευσης (χώρος, 

ράφι, θέση πρωτοτύπου, αλλά και κωδικός μαγνητικού μέσου, όνομα και θέση αρχείου για 

την ψηφιοποιημένη μορφή). 

● Δυνατότητα σύνδεσης του ψηφιακού υλικού με έναν ή περισσότερους από τους ήδη 

ψηφιοποιημένους καταλόγους. 

● Δυνατότητα αναζήτησης κωδικών με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα 

(βλέπε παραπάνω). 

● Άμεση πρόσβαση στον ψηφιοποιημένο κώδικα που αποτελεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης. 

Δυνατότητα απεικόνισης επιλεγμένης σελίδας του κώδικα ή όλων των σελίδων σειριακά. 

● Δυνατότητες εκτύπωσης των ψηφιοποιημένων κωδίκων. 

● Δυνατότητες διαχείρισης αιτημάτων χρηστών, όπως αίτημα για ψηφιακό αντίγραφο υψηλής 

ανάλυσης, αίτημα για πρόσβαση στο πρωτότυπο κτλ. 

● Σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται την ψηφιακή συλλογή με το 

δικτυακό τόπο της Σχολής   μέσω της κατάλληλης διεπαφής (interface). 

1.4.2.2 Αντιστοίχιση μεταδεδομένων 

Για την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων σε πρότυπο συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
ΕΚΤ θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη πλατφόρμα συγκέντρωσης και διαχείρισης δεδομένων.  Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα αντιστοίχισης των  μεταδεδομένων σε 
καθιερωμένα πρότυπα, όπως το Europeana Data Model (EDM) της Europeana, ή τη δημιουργία 
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αντιστοιχίσεων μεταξύ των μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους διαφορετικούς 
παρόχους περιεχομένου. 

Το εργαλείο θα πρέπει  να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

● Υπηρεσία εισαγωγής δεδομένων που να καλύπτει τα ακόλουθα πρότυπα: CSV, XML, OAI-PMH, 

FTP, RDF 

● Υπηρεσία επισκόπησης των πακέτων δεδομένων, προσθήκη ετικετών για την οργάνωση τους 

και αναλυτικής επισκόπησης των δεδομένων σε μορφή XML 

● Διεπαφή για την χειροκίνητη αντιστοίχιση των σχημάτων των μεταδεδομένων και επισκόπηση 

των αποτελεσμάτων πριν τον μετασχηματισμό 

● Υπηρεσία μετασχηματισμού σχημάτων μεταδεδομένων με τη χρήση της τεχνολογίας XSLT 

● Υπηρεσία δημιουργίας του τελικού αποθετηρίου OAI-PMH για την διάθεση στο ΕΚΤ 

● Συμβατότητα με τα ακόλουθα πρότυπα: EDM, LIDO, ESE, DC, EAD,CARARE 

● Υπηρεσία μετατροπής των μεταδεδομένων σε συμβατό πρότυπο με το ΕΚΤ 

● Υπηρεσία διαχείρισης Θησαυρών σε μορφή SKOS  

● Υπηρεσία εμπλουτισμού μεταδεδομένων με θησαυρούς SKOS. 

1.4.2.3 Αυτόματος εμπλουτισμός μεταδεδομένων 

Για την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των μεταδεδομένων ώστε να υπάρχουν συνδέσεις σε 
οντολογίες και διεθνείς θησαυρούς, θα υλοποιηθεί εργαλείο για τον αυτόματο εμπλουτισμό 
μεταδεδομένων με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Για την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας εμπλουτισμού, θα χρησιμοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας 
φυσικού λόγου (Natural Language Processing), ομαδοποίησης (clustering) και εξαγωγής 
οντοτήτων (entity extraction). Οι οντότητες που θα εξάγονται, θα αντιστοιχίζονται σε οντότητες 
στον Παγκόσμιο Ιστό με τη χρήση διεθνών θησαυρών και λεξιλογίων (π.χ. Getty, Wikidata, 
Europeana Fashion Thesaurus κ.ά.). Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει σε ποια πεδία 
θέλει να εφαρμόσει ένα σύνολο αλγορίθμων ανάλογα τις ιδιαιτερότητες του κάθε πεδίου (π.χ. 
ημερομηνίες, περιγραφή, τοποθεσίες, λέξεις κλειδιά κ.ά.) και θα δύναται να παραμετροποιήσει 
τα εργαλεία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες (π.χ. προεπεξεργασία κειμένου με Regular 
Expressions (RegEx), επιλογές αυτόματης αναγνώρισης γλώσσας κ.ά.). Για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των αποτελεσμάτων του αυτόματου εμπλουτισμού, η πλατφόρμα πρέπει να 
ενσωματώνει ένα σύστημα επικύρωσης/αξιολόγησης από χρήστες με δυνατότητα εξαγωγής 
στατιστικών συμπερασμάτων. 

Το εργαλείο αυτόματου εμπλουτισμού θα υποστηρίζει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

● Υπηρεσία εισαγωγής πακέτων δεδομένων από εξωτερικές πηγές με τη χρήση τεχνολογίας 

REST-API 

● Υπηρεσία εγγραφής χρηστών και με Facebook και Google 

● Υπηρεσία εισαγωγής των annotations στα πακέτα δεδομένων και διάθεση των 

αποτελεσμάτων σε τρίτες πηγές 

● Υπηρεσία αυτόματου εμπλουτισμού μεταδεδομένων 

● Υπηρεσία αυτόματου εμπλουτισμού με τη χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικού λόγου, 

εξαγωγή οντοτήτων και αντιστοίχιση σε εξωτερικές πηγές γνώσης (π.χ. wikidata) 

● Υπηρεσία επισκόπησης και επικύρωσης των αποτελεσμάτων από πολλούς χρήστες 

● Υπηρεσία εισαγωγής και χρήσης θησαυρών SKOS 

● Υπηρεσία χρήσης εσωτερικών υπηρεσιών NERD (Named Entity Recognition) και επίλυση 

αμφισημιών (disambiguation) με τη χρήση τεχνολογίας REST-API 
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1.4.2.4 Προσβασιμότητα του περιεχομένου μέσω API και διάθεση στο ΕΚΤ 

Το ψηφιακό περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα θα είναι προσβάσιμα με τη χρήση της τεχνολογίας 
REST-API. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα θα είναι προσβάσιμα από το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μέσω ενός ΟΑΙ-PMH (Open Archives Initiative for Metadata 
Harvesting) αποθετήριο που θα υλοποιηθεί και πληθυσμωθεί στο πλαίσιοτ ης Φάσης 1. Για τη 
διάθεση των μεταδεδομένων στο ΕΚΤ, θα ακολουθηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΤ 
(χρήση συμβατών προτύπων) και θα χρησιμοποιηθούν διεθνείς θησαυροί και λεξιλόγια όπου 
αυτό είναι δυνατό. Επίσης, θα υπάρχει υποστήριξη προγραμματικού περιβάλλοντος εφαρμογών 
(API) για διαλειτουργικότητα και χρήση του αποθέματος από εφαρμογές αναπτυσσόμενες από 
τρίτους (apps), καθώς και διασυνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS) και 
συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου (LCMS). Τέλος, τα μεταδεδομένα θα 
μετατραπούν και θα διατεθούν και σε μορφή ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked 
Open Data) με τη χρήση της τεχνολογίας SPARQL endpoint. 

1.4.2.5 Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων  

Η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων αφορά τόσο στο περιεχόμενο όσο και στα 
μεταδεδομένα, ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη χρήση τους από τους τελικούς χρήστες. Τα 
πνευματικά δικαιώματα θα οριστούν ξεκάθαρα από τον πάροχο του υλικού (που είναι και ο 
κάτοχος των δικαιωμάτων) για όλα τα ψηφιακά αντικείμενα που θα διαχειριστεί το έργο. Το έργο 
θα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη τεχνολογική προσέγγιση για την προστασία και τη διαχείριση 
των πνευματικών δικαιωμάτων, που αφορά στη χρήση κατάλληλων τεχνολογικών μεθόδων για τα 
διαφορετικά στάδια της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. 

Α. Στάδιο ψηφιοποίησης: 

Καθώς το ψηφιακό περιεχόμενο αφορά σε αρχεία εικόνας και αρχεία PDF,  θα χρησιμοποιηθεί 
σύστημα υδατογράφησης, το οποίο θα παρέχει αποδείξεις για την αναγνώριση του κατόχου των 
πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και τη δυνατότητα μοναδικής αναγνώρισης του περιεχομένου. 
Η μέθοδος υδατογράφησης θα πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ήτοι: 

1. Το υδατογράφημα δεν θα είναι αντιληπτό από το ανθρώπινο σύστημα όρασης. 

2. Η αφαίρεσή του θα είναι ουσιαστικά αδύνατη χωρίς την αλλοίωση του περιεχομένου.  

3. Θα υποστηρίζεται η τυφλή ανίχνευση του υδατογραφήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η 

αρχική εικόνα. 

4. Θα υποστηρίζονται  όλοι οι τύποι αρχείων που αποτελούν τις συλλογές, λ.χ. JPEG, GIFF, TIFF, 

PDF. 

5. Θα παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε διάφορες μορφές επεξεργασίας του περιεχομένου (π.χ. 

συμπίεση, αποκοπή, κλιμάκωση κτλ.). 

Β. Στάδιο τεκμηρίωσης:  

Η αξιοποίηση της επιπρόσθετης αξίας που θα αποκτήσει το πολιτιστικό περιεχόμενο με την 
ψηφιοποίησή του προϋποθέτει την ύπαρξη ενός καλώς ορισμένου συστήματος διαχείρισης των 
πνευματικών δικαιωμάτων, που θα βασίζεται σε ένα καθιερωμένο  πρότυπο μεταδεδομένων και 
θα χαρακτηρίζεται από τον μέγιστο δυνατό βαθμό διαλειτουργικότητας. Τα πνευματικά 
δικαιώματα που συνοδεύουν κάθε αντικείμενο που θα τεκμηριωθεί κατά τη διάρκεια του έργου 
θα αντιστοιχιστούν  σε σύστημα μοναδικής αναγνώρισης σε συμφωνία με το καθιερωμένο 
πρότυπο των Creative Commons. Για  υποστηριχθεί η αυτοματοποιημένη ανακάλυψη από 
συσχετισμένα δικαιώματα και δικαιώματα πρόσβασης, θα γίνεται αντιστοίχιση και στο URI 
(Universal Resource Identifier) του δικαιώματος. Η πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματα θα 
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δηλώνεται ρητά στα προδιαγεγραμμένα για τον σκοπό αυτό πεδία του προτύπου 
μεταδεδομένων. Η συμπερίληψη των πνευματικών δικαιωμάτων με προτυποποιημένο τρόπο στα 
μεταδεδομένα θα επιτρέψει την αυτόματη ανάλυσή τους από τις εφαρμογές που θα 
χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της παρουσίασης και ανάδειξης των ψηφιακών αντικειμένων.  

Γ. Στάδιο διάθεσης και προβολής:  

Οι διεπαφές χρήστη και τα αντίστοιχα Item Views που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση 
των  αντικειμένων θα σαρώσουν τα μεταδεδομένα σχετικά με τα δικαιώματα, ώστε να 
εμφανίζουν με σαφή τρόπο στον τελικό χρήστη υπό ποιους όρους μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τόσο το περιεχόμενο όσο και τα σημασιολογικά μεταδεδομένα που συνοδεύουν κάθε 
αντικείμενο. Ανάλογα με τα δικαιώματα που αφορούν στο πλήρες περιεχόμενο του αντικειμένου, 
θα καθίσταται δυνατή η προβολή προεπισκόπησης του περιεχομένου των ψηφιακών συλλογών 
σε χαμηλή ανάλυση.  

1.4.3 Ανάδειξη του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού  

Αντικείμενο του ΠΕ4, είναι η ανάδειξη των τεκμηριωμένων αντικειμένων θα γίνει μέσω της 
δημιουργίας υψηλής ποιότητας ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων, οι οποίες θα έχουν 
αφηγηματική δομή, θα υποστηρίζουν πολυμεσικό περιεχόμενο και θα είναι διασυνδεδεμένες με 
πλούσια σημασιολογική πληροφορία (π.χ. χωρική, χρονική, ονομάτων, όρων κτλ.). Οι ψηφιακές 
εκθέσεις και συλλογές θα καταστούν διαθέσιμες με διαδραστικό τρόπο μέσω της ανάπτυξης 
εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και πλατφόρμας πληθοπορισμού, που θα 
αξιοποιηθεί ως πρόσθετο κανάλι διάδρασης με τον τελικό χρήστη. 

1.4.3.1 Πλατφόρμα για τη δημιουργία πολυμεσικών και αφηγηματικών ψηφιακών εκθέσεων 

με σημασιολογική επίγνωση 

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει χρήση κατάλληλα επιλεγμένης πλατφόρμας ανοικτού κώδικα που 
παρέχει υπηρεσίες για την εύκολη αναζήτηση πολιτιστικών πόρων που πληρούν τα κριτήρια 
ανάκτησης από τους χρήστες, έτσι ώστε να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται και να 
επαναχρησιμοποιούνται με σκοπό την καλλιτεχνική δημιουργία, την προώθηση της καινοτομίας 
και την επίδειξη της κοινωνικής και οικονομικής αξίας του πολιτιστικού περιεχομένου. Συνοπτικά, 
η πλατφόρμα θα προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες και θα διατεθούν για την 
ανάδειξη των πολιτιστικών αντικειμένων του έργου: 

● Ανακάλυψη υλικού με την εκμετάλλευση διαθέσιμων APIs πολιτιστικού περιεχομένου από 

διεθνείς πηγές 

● Συσσώρευση: φόρτωση υλικού και μεταδεδομένων από διάφορες πηγές, αντιστοίχιση, 

μετατροπή και δημοσίευση σε εξωτερικά αποθετήρια 

● Δημιουργία και διάθεση ψηφιακών συλλογών 

● Διαμοιρασμός, σχολιασμός και αξιολόγηση συλλογών, αλληλεπίδραση με χρήστες, 

δημιουργία και συμμετοχή σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

● Χρήση του API της πλατφόρμας για πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες με στόχο τη 

δημιουργία εφαρμογών. 

Επίσης,  θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα νέο καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο Δημιουργίας και 
Παρουσίασης Εκθέσεων (Exhibition Editor and Viewer), το οποίο θα ενταχθεί στην υπάρχουσα 
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διαδικτυακή πλατφόρμα και θα υποστηρίζει τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων που θα 
χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιότητες:  

- συνδυασμό διάφορων μορφών πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνας, βίντεο, ήχου, κειμένου) 

- μια καλώς ορισμένη και εύκολα προσαρμόσιμη αφηγηματική δομή που θα μπορεί να 

υποστηρίξει οργάνωση σε κεφάλαια, υποενότητες, διάφορες αλληλουχίες οπτικο-

ακουστικού υλικού και κειμένου κτλ.  

- συσχέτιση με το ευρύτερο σημασιολογικό πλαίσιο μέσω της διασύνδεσης των μεμονωμένων 

εκθεμάτων αλλά και της έκθεσης ως συνόλου με σημασιολογικές οντότητες και άλλες 

θεματικές.   

Δεδομένων αυτών των ιδιοτήτων, χαρακτηρίζουμε τις ψηφιακές συλλογές που θα προκύψουν 
πολυμεσικές, αφηγηματικές και με επίγνωση του σημασιολογικού πλαισίου (semantic-aware). 

Το εργαλείο αυτό θα είναι γενικό και θα επιτρέπει στον χρήστη να προετοιμάσει και να 
επιμεληθεί μια ψηφιακή έκθεση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, χωρίς την 
ανάγκη ειδικών τεχνικών προσαρμογών και εγκαταστάσεων (deployment). Η τελική ψηφιακή 
έκθεση θα μπορεί να καταστεί προσβάσιμη διαδικτυακά στο κοινό, ώστε οι τελικοί χρήστες να 
παρακολουθούν τα ψηφιακά πολιτιστικά αντικείμενα ως τμήματα μιας αφήγησης - ιστορίας. 

Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντική η παροχή δυνατότητας συσχέτισης της έκθεσης με άλλες 
οντότητες και της ένταξή της σε ένα ευρύτερο χωροχρονικό και ιστορικοπολιτικό πλαίσιο, με 
τρόπο που θα επιτρέπει στον χρήστη να αποκτήσει πρόσθετες πληροφορίες που θα επιτρέψει και 
νέες ερμηνείες και νοηματοδοτήσεις του περιεχομένου. Για να επιτευχθεί αυτό, θα αξιοποιηθούν 
και θα αναδειχθούν ως μέρος της έκθεσης τα εμπλουτισμένα και διασυνδεδεμένα μεταδεδομένα 
τα οποία θα συνοδεύουν τα ψηφιακά αντικείμενα (και θα έχουν αποκτηθεί μέσω των τρόπων και 
εργαλείων που περιγράφονται στη Φάση 3) αλλά και μεταδεδομένα που θα έχουν προστεθεί από 
τον επιμελητή της συγκεκριμένης έκθεσης. Τα μεταδεδομένα που αφορούν στη σύνδεση με 
κανονικοποιημένα χρονικά δεδομένα, γεωγραφικά δεδομένα (με αντιστοίχιση σε GeoNames και 
WikiData), λεξικά γενικών όρων (π.χ. WikiData) αλλά και όρων από εξειδικευμένα λεξικά (π.χ. Art 
and Architecture Thesaurus) θα είναι προσβάσιμα από τον χρήστη μέσω ενός ευπαρουσίαστου 
Item View ως συστατικού μέρους των εκθεμάτων που συμπληρώνει το καθαυτό περιεχόμενο 
(χειρόγραφο, φωτογραφία σκίτσο κτλ) συσχετίζοντάς το με σημασιολογικά συμφραζόμενα.  

1.4.3.2 Δημιουργία ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων και διαδραστική παρουσίασή τους 

μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας  

Στο πλαίσιο του έργου θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία 
ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων που θα περιλαμβάνουν μια επιλογή των τεκμηριωμένων 
ψηφιοποιημένων αντικειμένων που θα προκύψουν. Οι συλλογές αφορούν ένα σύνολο από 
ψηφιακά αντικείμενα ενώ οι ψηφιακές εκθέσεις είναι το αποτέλεσμα της επιμέλειας των 
ατομικών αντικειμένων, της οργάνωσης και της παρουσίασής τους με τρόπο που να εξιστορούν 
μια ιστορία. Οι ψηφιακές συλλογές δεν έχουν δομή (πέραν της απλής παράθεσης) και δεν 
περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορία πέραν των υπαρχόντων μεταδεδομένων που συνοδεύουν 
τα μεμονωμένα αντικείμενα. Αντίθετα, οι ψηφιακές εκθέσεις συνιστούν μια δομημένη επιλογή 
συγκεκριμένων αντικειμένων από μία ή περισσότερες συλλογές και συνοδεύονται από επιπλέον 
κείμενο που παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της συγκεκριμένης 
έκθεσης και συνδέει τα μεμονωμένα αντικείμενα μεταξύ τους. Επίσης οι ψηφιακές εκθέσεις 
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μπορεί να συνοδεύονται από επιπλέον μέσα, όπως βίντεο, ήχο, και εικόνες από εξωτερικές 
πηγές.  

Τα επιλεγμένα αντικείμενα θα καταστούν προσβάσιμα μέσω τριών (3) ψηφιακών συλλογών: α) 
Ερρίκος Σλήμαν, 1822-2022: Διακόσια Χρόνια από τη Γέννηση του Ανασκαφέα της Τροίας και των 
Μυκηνών, β) «Η Συνεργασία Ελλήνων και Αμερικανών στην Ανασύνθεση της Ιστορίας της 
Κορίνθου», γ) «Τοπογραφία, ιστορία και πρόσωπα του Ελληνισμού στα λευκώματα του Ιωάννη 
Γενναδίου». Με αφετηρία το υλικό των συλλογών αυτών, και κατόπιν επιλογής, επιμέλειας, 
οργάνωσης, και εμπλουτισμού με επεξηγηματικά κείμενα και επιπλέον μέσα (βίντεο, ήχο), θα 
δημιουργηθούν τουλάχιστον τρεις (3) αφηγηματικές ψηφιακές εκθέσεις. Τόσο οι εκθέσεις όσο 
και οι συλλογές θα είναι περιηγήσιμες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. 

Η αξιοποίηση των μεταδεδομένων που συνοδεύουν τα αντικείμενα θα προσφέρει λειτουργίες 
προστιθέμενης αξίας στον τελικό χρήστη με αυτόματο τρόπο, ο οποίος θα μπορεί να κάνει ζουμ 
σε ένα αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και να ανακτήσει επιπλέον σημασιολογική πληροφορία 
για αυτό, π.χ. να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δημιουργό του 
αντικειμένου, να οδηγηθεί σε άλλα αντικείμενα με παρόμοιο θέμα από άλλες εκθέσεις ή 
αποθετήρια κτλ. Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλιά τους σχετικά με τα 
εκθέματα και θα μπορούν να τα επαναχρησιμοποιούν σε συμφωνία με την πολιτική δικαιωμάτων 
(βλ. ΕΕ3.5) αξιοποιώντας τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα εργαλεία ανοικτού 
κώδικα, π.χ. εντάσσοντάς τα ως τμήματα νέων εκθέσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
διαμοιράζοντάς τα με συνεργάτες τους σε νέα πλαίσια συνεργασίας μέσω δημιουργίας user 
groups κτλ. 

1.4.3.3 Ψηφιακός πληθοπορισμός 

Πέραν της διάθεσης και παρουσίασης των ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας, το έργο θα χρησιμοποιήσει ως επιπλέον μέσο ανάδειξης και 
διάδρασης με τον τελικό χρήστη τον ψηφιακό πληθοπορισμό. Συγκεκριμένα, θα αξιοποιήσει 
κατάλληλη πλατφόρμα πληθοπορισμού ανοικτού κώδικα για τη διοργάνωση διαδικτυακής 
συμμετοχικής δράσης με κύρια ομάδα στόχο την εμπλοκή φοιτητών της αρχαιολογίας και 
ιστορίας καθώς και αρχαιολόγων και ιστορικών. 

Για τους σκοπούς του έργου, θα πραγματοποιηθεί καμπάνια πληθοπορισμού με επίκεντρο 
επιλεγμένα υποσύνολα από τα αντικείμενα που θα έχουν καταλογογραφηθεί και τεκμηριωθεί. 
Ταυτόχρονα, η καμπάνια θα λειτουργήσει ως ένας επιπλέον τρόπος ανάδειξης του ψηφιακού 
υλικού, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες από την αρχαιολογική και ιστορική κοινότητα να συν-
διαμορφώσουν τον τρόπο ερμηνείας και παρουσίασης των αντικειμένων.  

Η διαδικτυακή καμπάνια πληθοπορισμού θα έχει διττό σκοπό: (α) να φέρει σε επαφή το κοινό 
(τελικούς χρήστες) με τις ψηφιακές συλλογές που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του έργου και 
(β) να εμπλουτίσει το περιεχόμενο και να βελτιώσει την ποιότητα των μεταδεδομένων των 
ψηφιακών αντικειμένων με τη συνεισφορά των συμμετεχόντων. Μέσω της καμπάνιας, οι 
συμμετέχοντες θα κληθούν να επιτελέσουν συγκεκριμένες αποστολές που αφορούν στον 
εμπλουτισμό αλλά και τη διόρθωση των υπαρχόντων μεταδεδομένων που συνοδεύουν τα 
συλλεχθέντα ψηφιακά αντικείμενα. Οι αποστολές μπορεί να αφορούν στη συμπλήρωση 
συγκεκριμένων πεδίων-πληροφορίας, π.χ. επιλέγοντας από προκαθορισμένα λεξικά όρους που 
σχετίζονται με μια φωτογραφία ή μεταγράφοντας χειρόγραφα (transcribe), ή στην επιβεβαίωση 
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μεταδεδομένων που έχουν προστεθεί αυτόματα με την υπερψήφιση/καταψήφιση των 
αντίστοιχων τιμών.  

1.4.3.4 Πολυκαναλική Διάθεση 

Οι ψηφιακές εκθέσεις και συλλογές θα καταστούν διαθέσιμες με διαδραστικό τρόπο μέσω 
εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και μέσω της καμπάνιας πληθοπορισμού. 
Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα για ψηφιακό πληθοπορισμό ως επιπλέον τρόπος 
διάδρασης με τον τελικό χρήστη. 

1.4.3.5 Εφαρμογή ISkavo 

H εφαρμογή iSkavo θα σχεδιαστεί για την παραγωγή άμεσων ψηφιακών εγγραφών στο πεδίο της 
ανασκαφής και θα βελτιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για ροές εργασιών εκσκαφής. 

Τα σαρωμένα σχέδια και σχέδια θα μπορούν να εισαχθούν γρήγορα και να γίνει γεωαναφορά 
απευθείας στην εφαρμογή. Θα μπορούν να προστεθούν προσαρμοσμένα πεδία και να εισαχθούν 
αρχεία ανασκαφής από προηγούμενες εποχές και να συνδεθούν με την τρέχουσα εργασία για 
καλύτερη συνολική ενοποίηση δεδομένων. 

Τα δεδομένα εκσκαφής μπορούν να εξαχθούν σε τυπική μορφή οριοθετημένη με καρτέλες UTF-8 
από τον ενσωματωμένο διακομιστή web. Οι επαυξητικές αναφορές θα μπορούν να σχεδιαστούν 
και να εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν ως απλοί σελιδοδείκτες URL. 

Τα πεδία μπορούν θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν όπως θέλει ο χρήστης και μπορούν 
να δημιουργήσουν έναν νέο πίνακα μέσα σε μια βάση δεδομένων. Η αρχική βάση δεδομένων 
βασίζεται στον διακομιστή (δηλαδή Mysql) και μέσω ιστού ή δικτύου η εφαρμογή μπορεί να 
συγχρονιστεί από ή προς τον διακομιστή. 

1.5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής θεωρείται κρίσιμος παράγοντας 
επιτυχίας και περιλαμβάνεται στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου του παρόντος Έργου. Οι 
στόχοι των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: 

● Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα εξειδικευμένου 
προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την 
λειτουργία και διαχείριση του εξοπλισμού και των εφαρμογών του έργου.  

● Η συμβολή στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων της Αναθέτουσας 
Αρχής με στόχο την εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσομένων 
συστημάτων και την εξοικείωση/χρήση νέων τεχνολογιών. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης απευθύνονται στους: 

● Προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, 
● Διαχειριστές της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τεχνική 

λειτουργία των συστημάτων (εφαρμογές και εξοπλισμό). 

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες του Αναδόχου θα είναι οι ακόλουθες: 

Σχεδιασμός και οργάνωση της δράσης κατάρτισης 

Βασικές ενέργειες που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό και την οργάνωση καλύπτουν: 
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● Οριστικοποίηση του ακριβούς σεναρίου κατάρτισης. Ο τρόπος διεξαγωγής της κατάρτισης θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και ανάγκες που θα προκύψουν κατά την 
ανάπτυξη της επιχειρησιακής λύσης του έργου. 

● Κατάστρωση αναλυτικού εκπαιδευτικού χρονοδιαγράμματος, τη διαχείριση των 
εκπαιδευομένων (ενδεικτικά, έγκαιρη ενημέρωση για τους χώρους και ώρες κατάρτισης κ.λπ.). 

Αναπαραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αναπαραγωγή και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο 
του προσωπικού που θα εκπαιδευτεί. Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα 
Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή. 

Παροχή απαραίτητων υποδομών και μέσων 
Την ευθύνη προετοιμασίας  του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τις ανάγκες εκπαίδευσης την 
έχει ο Ανάδοχος σε χώρο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η εγκατάσταση του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος θα γίνει σε εξοπλισμό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο 
του παρόντος Έργου και οι εκπαιδεύσεις της παρούσας φάσης θα λάβουν χώρα στον ανωτέρω 
αναφερόμενο χώρο. Σε κάθε περίπτωση οι υποδομές και τα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον λειτουργίας του Έργου, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του εκπαιδευτικού αντικειμένου.  

Συνοπτικά, στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευόμενων και οι 
ελάχιστες συνολικές ημέρες εκπαίδευσης του προσωπικού που πρέπει να παρασχεθούν: 

 

Α/
Α 

Θεματική Ενότητα 
Αριθμός 
Ατόμων 

Αριθμός ωρών 
εκπαίδευσης 

1 Προσωπικό ΑΣΚΣΑ Έως 6 6 

2 Διαχειριστές ΑΣΚΣΑ Έως 3 12 

 

Το λεπτομερές και αναλυτικό συνολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για το σύνολο του Έργου θα 
διαμορφωθεί από τον Ανάδοχο στη Φάση 1 του Έργου, το οποίο κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιέχονταν στην προσφορά. Επίσης, κατά την 
υλοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να 
σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδια ανά αντικείμενο 
εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό να παραδοθεί με την έναρξη της εκάστοτε εκπαίδευσης.  

1.6 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και συντήρησης 

Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ξεκινά από την οριστική παραλαβή του Έργου, η 
διάρκειά της θα είναι κατ’ ελάχιστον ένα (1) έτος και θα παρέχεται δωρεάν. Η προσφορά θα 
πρέπει να καλύπτει την προϋπόθεση αυτή με ποινή αποκλεισμού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέχει υπηρεσίες 
Συντήρησης για το σύνολο των προσφερόμενων στοιχείων του έργου, για 2 έτη από την λήξη της 
περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 

Στόχος των προαναφερόμενων υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του 
Συστήματος, η ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η αποκατάσταση των 
βλαβών/ προβλημάτων του Συστήματος. 
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Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να προσφερθεί ειδική 
διαδικτυακή εφαρμογή Helpdesk. H Εφαρμογή Helpdesk θα δοθεί ως υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης στην περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Η περίοδος Συντήρησης εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή θα ξεκινά από τη λήξη της 
περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, και θα διαρκεί συνολικά 2 έτη. Οι υπηρεσίες συντήρησης 
αφορούν το σύνολο των προσφερόμενων στοιχείων του έργου και δεν περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό υλοποίησης του Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, όπως επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Οι 
υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα κατατεθεί στην Προσφορά του Αναδόχου. Το 
πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

● Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών και εξοπλισμού. 

● Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών (bug fixing). 

● Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων επιδιορθώσεων για το λογισμικό εφαρμογών (patches). 

● Ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για πιθανή απαιτούμενη αναβάθμιση του εξοπλισμού ή 

του λογισμικού, προκειμένου να υποστηριχθούν οι οποιεσδήποτε νέες εκδόσεις. 

1.7 Ενημερωτικά εγχειρίδια και τεκμηρίωση 

Ο Ανάδοχος εφοδιάζει, χωρίς πρόσθετο κόστος, την Αναθέτουσα Αρχή με όλα τα εγχειρίδια, 

τεχνικές σημειώσεις και όποια τεκμηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών και πράξεων 

παραμετροποίησης απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία 

των προϊόντων και εφαρμογών του έργου.  

Ο Ανάδοχος καθορίζει στην Προσφορά του τον τύπο και την έκταση της τεκμηρίωσης καθώς και 
οτιδήποτε επιπλέον περί αυτού συμπεριληφθεί. 

1.8 Τόπος υλοποίησης και παράδοσης έργου 

Η συνεργασία του Αναδόχου με τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής  θα πραγματοποιείται σε 

χώρους της τελευταίας που θα του υποδειχθούν. Κατά τα λοιπά ο τόπος υλοποίησης του έργου 

θα είναι οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του 

εξοπλισμού και του λογισμικού στους χώρους που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Να συνεργασθεί με τους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής  για την ένταξη του νέου 
συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή. 

2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

Η προσέγγιση υλοποίησης που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα είναι ενδεικτική και θέτει το 
πλαίσιο προσδιορίζοντας τα ελάχιστα παραδοτέα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

● έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο,  
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● λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που 

απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, και  

● αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει,  

να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που 
θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. 

2.1 Φάσεις υλοποίησης του έργου 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε επτά (7) φάσεις ενώ σε κάθε Φάση αντιστοιχούν  μία ή 
περισσότερες Ενότητες Εργασίας (ΕΕ).   

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της 
Σύμβασης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση σε επιχειρησιακή 
λειτουργία του Συστήματος. Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης και 
των Ενοτήτων Εργασίας  του έργου: 

 

 

ΦΑΣΕΙ

Σ 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 

Φάση 

1: 

Μελέτ

η 

εφαρ

μογής, 

προετ

οιμασ

ία 

υλικο

ύ, 

καθορ

ισμός 

προτύ

που 

μεταδ

εδομέ

νων 

και 

πνευμ

ατικώ

ν 

δικαι

ωμάτ

ων 

            

ΕΕ1.1:             
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Μελέτ

η 

εφαρμ

ογής 

και 

προετ

οιμασί

α 

υλικο

ύ 

ΕΕ1.2: 

Καθορ

ισμός 

προτύ

που 

μεταδ

εδομέ

νων 

            

ΕΕ1.3: 

Καθορ

ισμός 

πνευμ

ατικώ

ν 

δικαι

ωμάτ

ων 

            

Φάση 

2: 

Ψηφι

οποίη

ση και 

τεκμη

ρίωση 

υλικο

ύ  

            

ΕΕ2.1: 

Τεκμη

ρίωση 

του 

αρχείο

υ 

Σλήμα

ν 
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ΕΕ2.2: 

Τεκμη

ρίωση 

του 

αρχείο

υ της 

Αρχαί

ας 

Κορίν

θου 

            

ΕΕ2.3: 

Τεκμη

ρίωση 

των 

συλλο

γών 

της 

Γεννα

δείου 

Βιβλιο

θήκης 

            

Φάση 

3: 

Ψηφι

ακή 

απόθε

ση 

            

Ε3.1: 

Δημιο

υργία 

ψηφια

κού 

αποθε

τηρίου 

            

Ε3.2: 

Υλοπο

ίηση 

υπηρε

σίας 

αυτόμ

ατου 

εμπλο

υτισμ

ού 
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Ε3.3: 

Υλοπο

ίηση 

υπηρε

σίας 

αντιστ

οίχιση

ς και 

διάθε

σης 

μεταδ

εδομέ

νων 

            

Ε4.4: 

Εμπλο

υτισμ

ός, 

αντιστ

οίχιση 

και 

διάθε

ση του 

περιεχ

ομένο

υ 

            

Φά

ση 

4: 

Ανά

δειξ

η 

του 

Ψη

φια

κού 

Πολ

ιτισ

τικο

ύ 

Υλικ

ού  

            

Ε4.1

: 

Πλα

τφό
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ρμα

/μη

χανι

σμό

ς 

για 

τη 

δημι

ουρ

γία 

πολ

υμε

σικ

ών 

και 

αφη

γημ

ατικ

ών 

ψη

φια

κών 

εκθ

έσε

ων  

Ε4.2

: 

Δημ

ιουρ

γία 

3 

ψη

φια

κών 

συλ

λογ

ών 

και 

3 

εκθ

έσε

ων 

            

Ε4.3

: 

Ψη
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φια

κός 

πλη

θοπ

ορισ

μός 

Φά

ση 

5: 

Προ

μήθ

εια 

και 

Εγκ

ατά

στα

ση 

εξο

πλι

σμο

ύ 

και 

λογι

σμικ

ού 

            

Φάση 

6: 

Πιλοτ

ική 

Λειτο

υργία 

και 

Εκπαί

δευσ

η 

            

Φάση 

7:  

Διάδο

ση 

αποτε

λεσμά

των 

και 

Δημοσ
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ιότητα 

 

Οι παραπάνω χρόνοι των επιμέρους Φάσεων δύναται να τροποποιηθούν κατά την υλοποίηση, 
κατόπιν κοινής συμφωνίας της Υπηρεσίας και του Αναδόχου, χωρίς την τροποποίηση του 
συνολικού χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης Έργου που θα ακολουθηθεί, 

όπου θα έχουν συμπεριλάβει το χρόνο παραλαβής των παραδοτέων και των Φάσεων του Έργου. 

Σημειωτέο ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κάνει 

εσωτερικές αλλαγές σε κάθε Φάση του παρακάτω χρονοδιαγράμματος χωρίς επιπλέον κόστος, 

εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης και παράδοσης του Έργου από τον Ανάδοχο. 

2.2 Ομάδα έργου 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 

για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα 

διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής 

τους στο Έργο.  

Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και επαρκή 

στελέχωση, για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται.  H προτεινόμενη από τον 

Υποψήφιο Ομάδα Έργου πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον, τα αναφερόμενα 

στην ενότητα §2.2.6 του παρόντος.  

Για κάθε μέλος της ομάδας έργου θα πρέπει κατά την προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων: 

● Να δοθεί βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

παρόντος που περιέχεται στην παρούσα διακήρυξη, συνοδευόμενο από αντίγραφα 

πτυχίων ή/και πιστοποιήσεων (θα υποβληθούν κατά την φάση της κατακύρωσης), 

● Να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης. 

● Να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν. 

● Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα 

αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου. 

● Να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (στέλεχος Αναδόχου, στέλεχος 

υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). 

Επιπλέον οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά 
αναλυτικό πίνακα των στελεχών της ομάδας έργου, όπου θα παρουσιάζεται ο ρόλος τους, η 
εμπλοκή τους ανά φάση, συμπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί. 

Α/

Α 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Ρόλος 

στην 

Φάση 

Έργου 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Πλήθος 

Μονάδων 

Ποσοστό

* 
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Ένωσης / 

Κοινοπραξίας

/ 

Υπεργολαβία

ς) ή 

Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Έργου Ομάδα 

Έργου 

(ανθρωπομ

ήνες ή 

ανθρωποώ

ρες) 

Συμμετοχ

ής 

              

              

              

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ       

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ   

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

Κατά την εκτέλεση τις Σύμβασης ο Ανάδοχος μπορεί να επικαιροποιεί την Ομάδα Έργου που είχε 

υποβάλει με την προσφορά του, προσθέτοντας στελέχη είτε αντικαθιστώντας άτομα που είχε 

αρχικά προτείνει με άλλα, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

ρόλου για τον οποίο προορίζονται και θα φέρουν ισοδύναμα ή ανώτερα προσόντα από τα άτομα 

που αντικαθιστούν. 

Για την επικαιροποίηση τις Ομάδας έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγράφως σχετικό αίτημα 

στην Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα αιτιολογεί την αναγκαιότητα προσθήκης ή αντικατάστασης 

στελέχους. Το αίτημα πρέπει να προηγείται κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 

προτεινόμενη ημερομηνία αντικατάστασης του στελέχους. Εφ’ όσον η Αναθέτουσα Αρχή συναινεί 

στις προτεινόμενες αλλαγές θα ενημερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεση τις Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις (ενδεικτικά Πλήθος Μελών ανά Ρόλο, ποσοστά υπαλλήλων του Αναδόχου, 
Πιστοποιήσεις) που τίθενται στην παρούσα. 

2.3 Σχήμα Διοίκησης Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα 
διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για 
τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και τον χρόνο απασχόλησης τους στο Έργο. 

Την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης έχει ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην 
υλοποίηση της σύμβασης με δικό της στελεχιακό δυναμικό με ρόλο: 

● Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου των εργασιών της σύμβασης. 

● Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, ευχρηστία, 

κλπ.). 

● Την ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών. 

● Τον προγραμματισμό, έλεγχο και υλοποίηση δράσεων που διασφαλίζουν τη μελλοντική 

αυτοδυναμία της Αναθέτουσα Αρχής τόσο στην υποστήριξη του Π.Σ. όσο και σε τυχόν 

μελλοντικές επεκτάσεις του. 
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● Τον έλεγχο πληρότητας και ποιότητας των παραδοτέων. 

Η συμμετοχή των στελεχών της Αναθέτουσα Αρχής θα εξασφαλίζει ποσοτικά και ποιοτικά την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

Για την οριστική παραλαβή του Έργου θα συσταθεί από την Υπηρεσία η Επιτροπή 
Παρακολούθησης Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα έχει και τη γενική εποπτεία της 
πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ είναι αρμόδια 
για την έγκριση και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου πραγματοποιούνται σύμφωνα µε την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κατά την παράδοση εφαρμόζεται η ισχύουσα 
νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 219 και 220 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. Επισημαίνεται ότι, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το Έργο εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της 
Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ─ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. Ψηφιοποίηση 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού 

 
1 

Η ψηφιοποίηση θα γίνει με σαρωτές 
κατάλληλους για το είδος του υλικού 
υπό Ψηφιοποίηση 

ΝΑΙ 
  

2 

Τα ψηφιακά αρχεία θα πρέπει να είναι 
πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων 
τεκμηρίων ανεξάρτητα από το μέγεθός 
τους, το είδος χαρτιού, το χρωματισμό 
τους, διπλές όψεις, βιβλιοδεσίες, 0% 
περικοπών ωφέλιμου περιεχομένου, 
ευθυγραμμισμένα, με ποιότητα 
επεξεργασίας που να αναδεικνύει το 
περιεχόμενο και όχι να το αλλοιώνει ή 
παραποιεί 

ΝΑΙ 

  

3 

Να δοθεί ακριβής περιγραφή τόσο των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, όσο 
και ο συνολικός προγραμματισμός των 
εργασιών ψηφιοποίησης με βάση το 
χρονοδιάγραμμα του έργου 

ΝΑΙ 

  

4 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει 
τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσει για 
την επεξεργασία των ψηφιακών 
ανατύπων των τεκμηρίων και να 
προδιαγράψει λεπτομερώς τα τεχνικά 
τους χαρακτηριστικά. 

ΝΑΙ 

  

5 
Παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας (σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς σκληρούς 
δίσκους) 

ΝΑΙ 
  

6 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει 
έτσι ώστε η διαδικασία να μην 
προξενήσει καμιά φθορά στα έντυπα 
που θα ψηφιοποιηθούν, ειδικά εάν 
πρόκειται για ευαίσθητα και παλαιά 
έγγραφα και έντυπα 

ΝΑΙ 

  

7 

Αν η προεπισκόπηση των εγγράφων 
εμφανίζει προβλήματα φωτεινότητας ή 
λάθος χρωματικούς τόνους ο ανάδοχος 
οφείλει να ρυθμίσει τη φωτεινότητα, την 
αντίθεση κλπ, έτσι ώστε το αποτέλεσμα 
να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Το 
σύνολο των ρυθμίσεων θα πρέπει να 
γίνονται από εξειδικευμένο λογισμικό 

ΝΑΙ 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

επεξεργασίας ψηφιοποιημένων εικόνων 
το οποίο διαθέτει ο ανάδοχος 

8 

Το εξειδικευμένο(α) λογισμικό(α) 
επεξεργασίας ψηφιοποιημένων εικόνων, 
θα παραλαμβάνει τα αρχεία TIFF και θα 
κάνει την επεξεργασία των 
ψηφιοποιημένων εικόνων καθώς και την 
τελική παραγωγή των PDF αρχείων 

ΝΑΙ 

  

9 

Από τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, 
θα πρέπει από το κάθε έντυπο που θα 
ψηφιοποιηθεί θα προκύψουν τα εξής 
στοιχεία: 

ΝΑΙ 

  

10 

Το σύνολο των αρχείων να έχει 
διαμορφωθεί ποιοτικά από τη χρήση 
φίλτρων όπως deskew, despeckle, 
threshold, crop, κ.λ.π 

ΝΑΙ 

  

11 
Ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται 
από τον ανάδοχο στο σύνολο των 
ψηφιοποιημένων αρχείων 

ΝΑΙ 
  

12 

Η ψηφιοποίηση θα παράγει τουλάχιστον 
ένα αρχείο που υπέχει θέση ψηφιακού 
πρωτοτύπου. Επίσης, πέρα από το 
ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να 
δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δυο 
εκδοχές του: μια εικόνα κατάλληλη για 
πρόσβαση από το Διαδίκτυο και μια 
εικόνα σε σμίκρυνση για 
προεπισκόπηση. 

ΝΑΙ 

  

13 
Η υδατοσήμανση αποτελεί απαραίτητο 
συμπλήρωμα της διαδικασίας 
ψηφιοποίησης 

ΝΑΙ 
  

Ψηφιακή Φωτογράφηση 

14 Οι λήψεις θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν από επαγγελματική 
ψηφιακή κάμερα με αισθητήρα 
μεγέθους full frame, χωρίς καμία 
συμπίεση και σε format RAW και 
ανάλυση τουλάχιστον 36 MP. 

ΝΑΙ 

  

Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό βάθος 

15 Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) 

400 dpi ή 
4000 pixels 

στη 
μεγαλύτερη 

διάσταση 
και 8 bit γκρι 

  

16 Έντυπο υλικό (έγχρωμο)  400 dpi ή   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4000 pixels 
στη 

μεγαλύτερη 
διάσταση 
και 24 bit 

17 Χάρτες και γραφικά (ασπρόμαυρα) 

300 dpi ή 
4000 pixels 

στη 
μεγαλύτερη 

διάσταση 
και 8 bit γκρι 

  

18 Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα)  

300 dpi ή 
4000 pixels 

στη 
μεγαλύτερη 

διάσταση 
και 24 bit 

  

19 Φωτογραφίες (έγχρωμες) 

600 dpi ή 
5000 pixels 

στη 
μεγαλύτερη 

διάσταση 
και 24 bit 

  

20 Έργα τέχνης (ασπρόμαυρα) 

600 dpi ή 
5000 pixels 

στη 
μεγαλύτερη 

διάσταση 
και 8 bit γκρι 

  

21 Έργα τέχνης, υφάσματα (έγχρωμα) 

600 dpi ή 
5000 pixels 

στη 
μεγαλύτερη 

διάσταση 
και 24 bit 

  

 

Σύστημα Αποθετηρίου/Τεκμηρίωσης, δημιουργία και προβολή Ψηφιακών Συλλογών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική (3-Τier), 
για την ευελιξία της κατανομής του 
κόστους και φορτίου, την 
επεκτασιμότητα και την για την 
αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου 
και την ευελιξία διαχείρισης 

ΝΑΙ 

  

2 
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της 
αρχιτεκτονικής της λύσης με τα 

ΝΑΙ 
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υποσυστήματα (services), την κατανομή 
τους σε εξυπηρετητές και λειτουργικά 
συστήματα, τις άδειες λογισμικού που 
απαιτούνται σε επίπεδο λειτουργικού 
συστήματος (Operating System) και 
ενδιάμεσου λογισμικού (Middleware 
Software). 

3 

Ο Ανάδοχος θα αναφέρει την έκδοση 
του προσφερόμενου λογισμικού και τον 
κατασκευαστή. Το λογισμικό θα πρέπει 
να είναι ώριμο προϊόν, με δυνατότητες 
παραμετροποίησης σε μεγάλο βαθμό, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΑΙ 

  

Γενικά χαρακτηριστικά 

4 
Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα 
ψηφιοποίησης έντυπου υλικού, εικόνας 
και ήχου. 

ΝΑΙ 
  

5 

Συμβατότητα με τις οδηγίες της 
Αναθέτουσας Αρχής για την 
διαλειτουργικότητα της επιστημονικής 
τεκμηρίωσης πολιτισμικού αποθέματος 

ΝΑΙ 

  

6 

Ορισμό ευέλικτου μοντέλου δεδομένων 
που θα υποστηρίζει κατάλληλα σχήματα 
μεταδεδομένων και συγκεκριμένα: 
• εισαγωγής δεδομένων από τα 

πρότυπα: CSV, XML, OAI-PMH, FTP, 
RDF 

• δημιουργίας του τελικού 
αποθετηρίου OAI-PMH για την 
διάθεση στο ΕΚΤ 

• συμβατότητα με τα ακόλουθα 
πρότυπα: EDM, LIDO, ESE, DC, 
EAD,CARARE 

ΝΑΙ 

  

7 

Δυναμικές φόρμες εισαγωγής 
μεταδεδομένων ορίζοντας τα βήματα 
και τα πεδία που πρέπει να 
συμπληρώσει ο χρήστης 

ΝΑΙ 

  

8 

Υποστήριξη πολλαπλλων τύπων πεδίων 
μεταδεδομένων. Αναγκαίοι τύποι είναι: 
πεδίο απλού κειμένου, εμπλουτισμένο 
κείμενο, ημερομηνία, ώρα, 
γεωγραφικές συντεταγμένες, 
προκαθορισμένη λίστα επιλογής,  λίστα 
πολλαπλών επιλογών, λογικές τιμές 

ΝΑΙ 

  

9 
Υποστήριξη ορισμού θησαυρών / 
λεξιολογίων τα οποία θα 
ενσωματώνονται στα σχήματα 

ΝΑΙ 
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μεταδεδομένων 

10 

Υποστήριξη μεταφόρτωσης πολλαπλών 
αρχείων για κάθε τεκμήριο ενώ τα ίδια 
τα αρχεία θα πρέπει να μπορούν να 
επισημειώνονται με μεταδεδομένα, το 
σχήμα των οποίων θα ορίζεται ως μέρος 
του μοντέλου μεταδεδομένων 

ΝΑΙ 

  

11 

Οργάνωση του περιεχομένου σε 
συλλογές – υποσυλλογές μέσω ορισμού 
δενδρικής δομής ομαδοποίησης των 
τεκμηρίων με απεριόριστο αριθμό 
συλλογών σε κάθε επίπεδο 

ΝΑΙ 

  

12 
Τη σύνδεση κάθε τεκμηρίου με 
πολλαπλές συλλογές 

ΝΑΙ 
  

13 

Ανοιχτή αρχιτεκτονική που 
περιλαμβάνει RESTful APIs τα οποία με 
χρήση κατάλληλων μηχανισμό ελέγχου 
να επιτρέπουν την ελεγχόμενη 
πρόσβαση στις λειτουργίες του 
Αποθετηρίου 

ΝΑΙ 

  

14 

Επεκτασιμότητα που εξασφαλίζει 
συμβατότητα με τις νέες τεχνολογίες 
ψηφιακής καταγραφής και τεκμηρίωσης 
πολιτιστικού περιεχομένου 

ΝΑΙ 

  

15 

Δυνατότητα οργάνωσης και διαχείρισης 
του περιεχομένου σε επίπεδο 
συλλογών, εκθέσεων, δραστηριοτήτων 
και διευθύνσεων 

ΝΑΙ 

  

16 
Πολυεπίπεδο μηχανισμό ασφάλειας και 
διαχείρισης χρηστών, ομάδων και 
δικαιωμάτων πρόσβασης 

ΝΑΙ 
  

17 
Υπηρεσία εισαγωγής και χρήσης 
θησαυρών SKOS 

ΝΑΙ 
  

18 
Αυτοματοποιημένη εκτέλεση των 
διαδικασιών ευρετηρίασης 

ΝΑΙ 
  

19 

Δυνατότητα να επικοινωνεί με άλλα 
αποθετήρια και μητρώα ανοικτού 
περιεχομένου δηλαδή, να επιτρέπει την 
online διάθεση των μεταδεδομένων σε 
τρίτες εφαρμογές και πληροφοριακά 
συστήματα βάσει διεθνώς αποδεκτών 
πρωτοκόλλων (ΟΑΙ-PMH κλπ) 

ΝΑΙ 

  

20 

Δυνατότητα διάθεσης σε επίπεδο 
πλήρους διαμοιρασμού (harvesting), 
μεταφόρτωση του συνόλου ή 
προκαθορισμένων υποσυνόλων 

ΝΑΙ 

  

21 
Δυνατότητα σε επίπεδο μετα-
αναζήτησης (meta-search) όπου 

ΝΑΙ 
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ανακτώνται μόνο εγγραφές που 
ταιριάζουν με συγκεκριμένα κριτήρια 
αναζήτησης με χρήση απλών ή 
σύνθετων τελεστών 

22 
Διαλειτουργικότητα που να καθιστά 
εφικτή την ανταλλαγή των 
μεταδεδομένων ως Linked Open Data 

 
  

Περιβάλλον Διεπαφής Χρήστη 

23 

H διεπαφή υποδοχής και αναζήτησης θα 
μπορεί να διαμορφωθεί αισθητικά και 
λειτουργικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΑΙ 

  

24 

Διαμόρφωση φόρμας εισαγωγής 
κατάλληλης για κάθε κατηγορία υλικού, 
με οδηγίες  βοήθειας για την 
συμπλήρωση 

ΝΑΙ 

  

25 

Μηχανισμός αυτόματου συντακτικού 
ελέγχου και επαλήθευσης των 
εισαγόμενων μεταδεδομένων, ως προς 
τις ορισμένες ανά είδος τεκμηρίου 
προδιαγραφές 

ΝΑΙ 

  

26 

Αυτόματη συμπλήρωση μέρους των 
μεταδεδομένων που περιγράφουν το 
υπό κατάθεση τεκμήριο (ημερομηνία 
εισαγωγής τεκμηρίου, μορφότυπο, 
μέγεθος αρχείου) 

ΝΑΙ 

  

27 

Θα παρέχεται ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων αναζήτησης και 
πλοήγησης: 
● δυνατότητα αλφαβητικού 

ξεφυλλίσματος (browsing) των 
εγγραφών μίας συλλογής, 

• αναζήτηση (Απλή και Σύνθετη) σε 
όλο το περιεχόμενο, 

• πλοήγηση σε όλο το περιεχόμενο του 
αλλά και ανά υποκατηγορία με βάση 
τη Συλλογή, τον Τίτλο, το όνομα του 
Συγγραφέα/ εκδότη/ επιμελητή, την 
Ημερομηνία Δημοσίευσης σε 
περίπτωση δημοσιευμάτων, μελετών 
και εργασιών , ή αντίστοιχα του 
δημιουργού, των χαρακτηριστικών, 
της προέλευσης και των 
ημερομηνιών κτήσης, κλπ. στην 
περίπτωση αντικειμένων, έργων 
τέχνης, χειροτεχνημάτων ή άλλου 
υλικού που θα περιληφθεί στο 
Αποθετήριο, 

ΝΑΙ 
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• αναζήτηση στο πλήρες κείμενο στην 
περίπτωση ψηφιακού τεκμηρίου που 
προέρχεται από έντυπο ή 
χειρόγραφο (δηλαδή στο 
ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας π.χ. 
pdf), 

28 

Δυνατότητα εξαγωγής εγγραφών για 
αποθήκευση στον προσωπικό  
υπολογιστή του χρήστη (κατόπιν 
έγκρισης ή για ειδικά 
εξουσιοδοτημένους χρήστες) 

ΝΑΙ 

  

29 
Δυνατότητα έκδοσης ορισμένων 
αναφορών με εγγραφές που απαντούν 
σε συγκεκριμένα κριτήρια 

ΝΑΙ 
  

Δημιουργία Εκθέσεων/Παρουσιάσεων 

30 

Διάθεση μηχανισμού εύκολης 
δημιουργίας παρουσιάσεων - εκθέσεων 
με βάση έτοιμα πρότυπα αλλά και με 
ελεύθερο τρόπο (Exhibition Editor / 
Viewer).  

ΝΑΙ 

  

31 

Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να 
χρησιμοποιεί απευθείας το 
ψηφιοποιημένο περιεχόμενο του για να 
δημιουργήσει μια παρουσίαση η οποία 
θα απαρτίζεται από ένα σύνολο από 
διαφάνειες οι οποίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν, κείμενο, εικόνες, 
βίντεο και ήχους.  

ΝΑΙ 

  

32 
Θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 
animations προκειμένου το αποτέλεσμα 
να είναι εντυπωσιακό και καλαίσθητο. 

ΝΑΙ 
  

33 

Δυνατότητα διάχυσης-προβολής των 
παρουσιάσεων με πολλαπλούς τρόπους, 
όπως: 
• παρουσιάσεις ως στατικές εικόνες 
• εξαγωγή των παρουσιάσεων σε 

μορφή video 
• ενσωμάτωση σε υφιστάμενες 

δικτυακές πύλες 

ΝΑΙ 

  

34 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να 
παρουσιάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το 
προτεινόμενο σύστημα Αποθετηρίου σε 
κανονική λειτουργία κατά τη διάρκεια 
της αξιολόγησης, εφ’ όσον του ζητηθεί. 

ΝΑΙ 

  

Ψηφιακός πληθοπορισμός 

35 
Αξιοποίηση πλατφόρμας 
πληθοπορισμού ανοικτού κώδικα για τη 
διοργάνωση διαδικτυακής 

ΝΑΙ 
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συμμετοχικής δράσης με κύρια ομάδα 
στόχο την εμπλοκή φοιτητών της 
αρχαιολογίας και ιστορίας καθώς και 
αρχαιολόγων και ιστορικών. 

36 

Δυνατότητα συμπλήρωσης 
συγκεκριμένων πεδίων-πληροφορίας, ή 
στην επιβεβαίωση μεταδεδομένων που 
έχουν προστεθεί αυτόματα με την 
υπερψήφιση/καταψήφιση των 
αντίστοιχων τιμών 

ΝΑΙ 

  

37 
Χρήση επιλεγμένων υποσυνόλων από 
τα αντικείμενα που θα έχουν 
καταλογογραφηθεί και τεκμηριωθεί 

ΝΑΙ 
  

 

2. Προμήθεια Εξοπλισμού 

α
/
α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

1  Εξυπηρετητής (1) 

1.
1 

Επεξεργαστής: Intel xeon E-2314 2.8 

GHZ 
ΝΑΙ 

  

1.
2 

Μνήμη RAM: 8GB 3200 MT/s ΝΑΙ 
  

1.
3 

Raid: χωρίς Raid ΝΑΙ 
  

1.
4 

Xώρος αποθήκευσης: sata hdd 1.0TB, 

sata ssd 480GB  
ΝΑΙ 

  

1.
5 

Λειτουργικό σύστημα: Windows server 

2022 standard, multi language 
ΝΑΙ 

  

2 Σταθμοί Εργασίας (7) 

2.
1 

Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή: 4 ΝΑΙ 
  

2.
2 

Ταχύτητα επεξεργαστή: >= 3.7 GHz ΝΑΙ 
  

2.
3 

Μνήμη RAM: >= 8GB ΝΑΙ 
  

2.
4 

Δίκτυο: Ethernet 10/100/1000 Mbps ΝΑΙ 
  

2.
7 

Δίσκος SSD: >=256 GB ΝΑΙ 
  

2.
8 

Λειτουργικό σύστημα: Windows ΝΑΙ 
  

2.
9 

Μέγεθος διαγωνίου οθόνης: >= 24’’ ΝΑΙ 
  

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 104 
 

2.
1
0 

Ανάλυση οθόνης: >=1920x1080 ΝΑΙ 
  

2.
1
1 

Ενσύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι ΝΑΙ 
  

3 UPS (2) 

3.
1 

Ισχύς τροφοδοσίας >= 900VA 
  

3.
2 

Παρεχόμενη ισχύς >= 550W 
  

4 NAS storage (1) 

4.
1 

RAID support RAID 0/1  
  

4.
2 

Ωφέλιμος αποθηκευτικός χώρος >=10TB 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ─ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οικονομική Προσφορά 

 

 Περιγραφή 
Ποσό 

ολογράφως € 
Ποσό 

αριθμητικώς € 

Υπηρεσίες Φάσης 1 
 Μελέτη εφαρμογής, προετοιμασία υλικού, 
καθορισμός προτύπου μεταδεδομένων και 
πνευματικών δικαιωμάτων 

  

Υπηρεσίες Φάσης 2 Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού   

Υπηρεσίες Φάσης 3 Ψηφιακή απόθεση   

Υπηρεσίες Φάσης 4 Ανάδειξη του Ψηφιακού Πολιτιστικού Υλικού   

Υπηρεσίες και 
εξοπλισμός Φάσης 5 

Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού και 
λογισμικού 

  

Υπηρεσίες Φάσης 6 Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση   

Υπηρεσίες Φάσης 7 Διάδοση αποτελεσμάτων και Δημοσιότητα   

Σύνολο 
ΦΠΑ 24% 

Τελικό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) αναρτάται ξεχωριστά σε μορφή XML & PDF, ως 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου 
του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το 
πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλειστούν, καθώς 
και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το 
περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο 
XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω 
της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  

22DIAB000025238 2022-10-18



 

Σελίδα 107 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ................ 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 … ΤΚ ,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… β)……….…. 
οδός............................. 

αριθμός.................ΤΚ……………… γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια 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 τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο 
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 

… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

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

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 μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι 

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της. 

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

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή  

Πλήρης Διεύθυνση  

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. …………..  

γ) ……………… 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 (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση 
εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 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.  
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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.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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