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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ :
Ρροχπολογιςμόσ ζργου:
Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ
προςφορϊν:

68.300 ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ,
Κακαρι Αξία: 55.080,65
ΦΡΑ: 13.219,35
25/11/2020 και ϊρα 9 :00

Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ
προςφορϊν:

17/12/2020 και ϊρα 9 :00
Μετά την παρζλευςη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ και
ϊρασ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολήσ προςφοράσ

Ημερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ
προςφορϊν

18/12/2020 και ϊρα 9 :00 π.μ .
Χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΤΡΑ) και
από εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο του
Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg V-Α
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
όπωσ αυτι κα προκφψει βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ
Σοφία Τερηι
Τθλζφωνο: 25510 88340
e-mail: tourismaxd@hotmail.com
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ ςε ςφραγιςμζνο κλειςτό φάκελο ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Λεωφόροσ Μάκρθσ, 1οχλμ Αλεξανδροφπολθσ-Μάκρθσ,
Ραραπλεφρωσ Δθμοτικοφ Camping, 68131
Αλεξανδροφπολθ

Χρθματοδότθςθ:

ΚριτιριοΑνάκεςθσ:

Ρλθροφορίεσ:

Υποβολι προςφορϊν:

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου, Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
55.30.10.00 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΣΘ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΘΣ (ΤΟΧΟΣΡΙΤΑ) ΚΑΙ
ΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΘΜΑΤΑ
Στοιχεία Επικοινωνίασ
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Θ παροφςα διακιρυξθ είναι διακζςιμθ (&όλα τα ζγγραφα τθσ παροφςασ ) για ελεφκερθ, πλιρθ,
άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τουριςτικισ Ιαματικισ Επιχείρθςθσ
Διμου Αλεξανδροφπολθσ www.tieda.gr, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ :
www.alexpolis.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΚΘΜΔΘΣ.
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτα ανωτζρω ςτοιχεία επικοινωνίασ
1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ
Είδοσ διαδικαςίασ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν.
4412/2016και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg V-A
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»και κατά 15% από Εκνικοφσ πόρουσ μζςω του προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων. Ο Φ.Ρ.Α. δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ του Ρρογράμματοσ και καταβάλλεται από τα ίδια
διακζςιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 30/03/2021.
Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Ρράξθσ
Τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ Ρράξθσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω:
 Τίτλοσ Ρράξθσ: « Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in
the cross border area »
 Ακρωνφμιο: TOURISM-e
 Επικεφαλισ Εταίροσ: Υπουργείο Τουριςμοφ Βουλγαρίασ
 Άξονασ προτεραιότθτασ: 2. A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area
 Θεματικόσ ςτόχοσ: 6 Διαφφλαξθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των πόρων
 Επενδυτικι προτεραιότθτα: 6c. Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
 Ειδικόσ Στόχοσ: 4. To Valorise CB area cultural and natural heritage for tourist purposes
 Διάρκεια του Ρρογράμματοσ: 24 μινεσ
 Ζναρξθ: 05/07/2019
 Λιξθ: 04/07/2021
Ρερίλθψθ Ρράξθσ, ςτόχοι και αναμενόμενα αποτελζςματα
Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ Ρράξθσ Tourism -e είναι θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ (ιςτοςελίδεσ) που
ςχετίηονται με μνθμεία πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι Ελλάδασ και
Βουλγαρίασ. Ειδικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ αφξθςθ του αναμενόμενου αρικμοφ επιςκζψεων τουριςτϊν
ςε τοποκεςίεσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι μζςω καινοτόμων
εργαλείων ΤΡΕ.
Θ καινοτομία και θ προςτικζμενθ αξία του Tourism-e ζγκειται ςτθν ενοποίθςθ των πλθροφοριϊν, των
προϊόντων και των υπθρεςιϊν που ζχουν προκφψει από ζργα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί, ςυμπλθρϊνοντασ
ελλιπι ςτοιχεία και πλθροφορίεσ με τθ δθμιουργία μιασ νζασ κεντρικισ πλατφόρμασ με τθν αξιοποίθςθ
καινοτόμων εργαλείων ΤΡΕ μζςω ςυνεργαςίασ των κεντρικϊν φορζων άςκθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ ςτισ
δφο χϊρεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ Ελλάδασ- Βουλγαρίασ.
Ρρόκειται για μια περιοχι πλοφςια ςε πολιτιςτικά και φυςικά ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ που
χριηουν αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ για τθν προςζλκυςθ αντίςτοιχου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Θ
τουριςτικι βιομθχανία ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι βρίςκεται αντιμζτωπθ με προκλιςεισ -μεταξφ αυτϊν θ
ζλλειψθ διεκνϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν (εμβλθματικοί προοριςμοί), κακϊσ και θ ζλλειψθ ενοποιθμζνων
τουριςτικϊν προοριςμϊν κατάλλθλων για διαφορετικζσ κατθγορίεσ τουριςτϊν (π.χ. ακλθτζσ, θλικιωμζνοι,
κ.λπ.).
Τα βραχυπρόκεςμα αναμενόμενα αποτελζςματα του προγράμματοσ περιλαμβάνουν αυξθμζνεσ
δυνατότθτεσ διαχείριςθσ των πθγϊν προζλευςθσ τουριςτϊν, ενϊ τα μακροπρόκεςμα αφοροφν ςτθν
αυξθμζνθ ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ, ςτθν διεκνι αναγνϊριςθ και προβολι των τουριςτικϊν και φυςικϊν
πόρων τθσ περιοχισ και ςτισ αυξθμζνεσ τουριςτικζσ ροζσ.
Πςον αφορά ςτα κφρια παραδοτζα, αυτι θ ςυνεργατικι ενοποιθμζνθ παρζμβαςθ ςτοχεφει να δϊςει ϊκθςθ
ςτθν τουριςτικι εμπειρία ςτθ διαςυνοριακι περιοχι μζςω των προθγμζνων εργαλείων ΤΡΕ. Ρρόκειται για
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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ζνα πρόγραμμα βαςιςμζνο ςτο μάρκετινγκ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, με ςκοπό να προωκιςει τθ
διαςυνοριακι περιοχι ωσ ζναν τουριςτικό προοριςμό, εδαφικά και κεματικά ενοποιθμζνο, ενϊ παράλλθλα
κα ενδυναμϊςει τθ δυναμικι τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι και κα βελτιϊςει τθν
ανταγωνιςτικότθτά τθσ. Μζςω τθσ διαςφνδεςθσ ΤΡΕ και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ με τα τοπικά
χαρακτθριςτικά, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει τθ φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά.
Τα κφρια παραδοτζα περιλαμβάνουν τα εξισ:
Εγκατάςταςθ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι μιασ ομάδασ οργανϊςεων του τουριςτικοφ τομζα.
Μετάδοςθ γνϊςεων και ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν
Κοινι ανάπτυξθ και πιλοτικι δοκιμι των καινοτόμων τεχνικϊν ςτον τομζα τθσ ςυντιρθςθσ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ
Διαδικτυακι προϊκθςθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν διαςυνοριακισ ςθμαςίασ
Διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ καλλιτεχνικϊν και αρχαιολογικϊν εκκζςεων
Οι κεντρικοί φορείσ άςκθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ ςτισ δφο χϊρεσ κα ςυνεργαςτοφν για τον κακοριςμό των
βζλτιςτων μεκόδων προςζλκυςθσ τουριςτϊν ςτα επιλεγμζνα ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθ
διαςυνοριακι περιοχι.
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ Ρράξθσ: 891.858,72 €.
Εταίροι Ρράξθσ:
Το εταιρικό ςχιμα απαρτίηεται από ζξι (6) εταίρουσ:
Υπουργείο Τουριςμοφ Βουλγαρίασ
Υπουργείο Τουριςμοφ Ελλάδασ
Ρανεπιςτιμιο South-West “NeofitRilski”-Blagoevgrad
Ζνωςθ Ξενοδόχων Θεςςαλονίκθσ
Διμοσ Sandanski
Τουριςτικι Ιαματικι Επιχείρθςθ Διμου Αλεξανδροφπολθσ ΑΕ
Ρροχπολογιςμόσ του υπό προκιρυξθ ζργου:
Τμιμα

Ραραδοτζο

Τμιμα
1

D3.6.1

Τμιμα
2

D3.6.4

Τμιμα
3

D4.6.3

Ρεριγραφι Ραραδοτζου
Ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ για τθν
τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ
Τίτλοσςτααγγλικά:Development of a joint marketing
strategy for tourism development
Εφαρμογι ξενάγθςθσ και προβολισ τοπικϊν ςθμείων
ενδιαφζροντοσ ςε πζντε (5) γλϊςςεσ. Θ εφαρμογι κα
είναι εγκατεςτθμζνθ ςε 40 φορθτζσ ςυςκευζσ (tablets)
Ρλατφόρμα InternetofThings ςε πλιρθ διαςφνδεςθ με
μικροαιςκθτιρεσ και υποςφςτθμα παραγωγισ
αναφορϊν και ειδοποιιςεων

Κακαρι
Αξία
2.661,29

ΦΡΑ

Σφνολο

638,71

3.300,00

8.064,52

1.935,48

10.000,00

44.354,84

10.645,16

55.000,00

55.080,65

13.219,35

68.300,00

Θ παρεχόμενθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV):
Τμιμα (1): 79413000-2 Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα μάρκετινγκ
Τμιμα (2): 72000000-5 Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν: παροχι ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ
λογιςμικοφ, Διαδίκτυο και υποςτιριξθ
Τμιμα (3): 72211000-7 Υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ λογιςμικϊν ςυςτιματοσ και χριςτθ, 35125100-7
Αιςκθτιρεσ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει ποιότθτασ – τιμισ.
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο ςε όλα τα Τμιματα κακϊσ ο
διαγωνιςμόσ είναι ζνασ και ενιαίοσ. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν για επιμζρουσ
τμιματα.
1.4 Θεςμικό πλαίςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’).
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011, άρκρο 4 παρ. 3 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων, όπωσ ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020.
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
6. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και
πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,
11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
14. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»
15. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
16. Τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΗΦΜ)
Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Ρρογραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική υνεργαςία»,
17. Το Καταςτατικό τθσ Ζνωςθσ Ξενοδόχων
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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18. Τον Κανονιςμό του Ρρογράμματοσ Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
19. Τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ του ζργου με τίτλο “«“Innovativeinstruments for the preservation and
promotion of cultural and naturalheritage in the crossborderarea/TOURISM-e” που είναι ενταγμζνο
ςτο Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
20. Το υπ’ αρικμ. Νο Β2.6c.15 ςφμφωνο επιχοριγθςθσ του ζργου
21. Τθ χρθματοδότθςθ από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ ∆θμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου
2019ΕΡ20860008 )
22. Toυπαρικμόν 17972 – 13/5/2011 Καταςτατικό Σφςταςθσ τθσ εταιρείασ
23. Το νομικό πλαίςιο ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και ςυγκεκριμζνα του νόμουσ 3852/2010, 2166/1993 ΚΑΘ
Κ.Ν. 2190/1920.
24. υπ’αρικμ. 20198/2/Z’ 5 (ΔΣ 22.10.2019) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ
και οριςμοφ τθσ ομάδασ ζργου για τθν υλοποίθςθ του ζργου, περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ για τθ
διενζργεια διαγωνιςμϊν, ςυγκρότθςθσ επιτροπισ ενςτάςεων και υπολόγου λογαριαςμοφ.
25. Τθν από 29/10/2020 (ΔΣ 29.10.2020) ειςιγθςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. για τθν ζγκριςθ ι μθ των όρων
του τεφχουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο των παραδοτζου 3.6.1, 3.6.4, 4.6.3 του ζργου με τίτλο
“Innovativeinstruments for the preservation and promotion of cultural and naturalheritage in the
crossborderarea/TOURISM-e” που είναι ενταγμζνο ςτο Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg
V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
26. Tθνυπ’αρικμ. 2020/14/Γ/29.10.2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ ΘΕΜΑ:
«Ζγκριςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ ςτο πλαίςιο τωνπαραδοτζου 3.6.1, 3.6.4, 4.6.3 του ζργου με τίτλο
“Innovativeinstruments for the preservation and promotion of cultural and naturalheritage in the
crossborderarea/TOURISM-e” που είναι ενταγμζνο ςτο Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg
V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν Τετάρτθ, 25/11/2020 και ϊρα 09:00 π.μ και θ καταλθκτικι θμερομθνία
παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Ρζμπτθ, 17/12/2020 και ϊρα 09:00 π.μ.
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.
1.6 Α. Δθμοςιότθτα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ζχει ςταλεί για δθμοςίευςθ ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 & άρκρο 43 του Ν. 4605/2019 :
Β) Θμεριςιεσ Τοπικζσ Νομοφ:



ΓΝΩΜΗ
Ελεύθερη Θράκη

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι, μζςω του Διαδικτφου, ςτθν
διεφκυνςθ: www.tieda.gr ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ : www.alexpolis.gr και μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ του ΚΘΜΔΘΣ .
1.6 Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων :
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό

8|

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ (& η εξόφληςη
αυτϊν πρζπει να προηγείται τησ υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ)

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ , ιτοι :
- ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
- ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
-ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI:ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
- ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΡΟΥ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι, μζςω του Διαδικτφου, ςτθν
διεφκυνςθ: www.tieda.gr
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ζντυπθ παραλαβι και για επιπλζον πλθροφορίεσ για τον παρόντα διαγωνιςμό
μποροφν να απευκφνονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ: Τθλζφωνο: 25510
88340, e-mail: tourismaxd@hotmail.com
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)1.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.4 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ,
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ περιλαμβάνεται το υπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ καλήσ εκτζλεςησ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια
ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον
ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ
με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ,
(η) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.2.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ Οι
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του
ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
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Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν ελάχιςτο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που
αντιςτοιχεί ςτο (≥200%) του προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου ζργου και αφορά ςτισ τρεισ (3)
τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2017, 2018, 2019).
2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να αποδείξει ότι διακζτει τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν
υλοποίθςθ του αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Στα πλαίςια αυτά κα πρζπει να κατακζςει
κατάλογο παραδόςεων/ υπθρεςιϊν που εκτζλεςε ο οικονομικόσ φορζασ κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ,
που να πιςτοποιεί τθν ικανότθτα υλοποίθςθσ:
Α) Για το τμιμα 1: τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο με αντικείμενο τθν Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν & εργαλείων
προϊκθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ
Β) Για το τμιμα 2:τουλάχιςτον πζντε (5) ολοκλθρωμζνα επιτυχϊσ ζργα που να περιλαμβάνουν Mobile
εφαρμογζσ θλεκτρονικισ ξενάγθςθσ με χριςθ εικονικισ πραγματικότθτασ. Ο προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ κα πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ςε GooglePlay και AppleStore των
αντίςτοιχων εφαρμογϊν που ςυνοδεφουν τα ζργα που επικαλείται. Δφο (2) τουλάχιςτον από τα πζντε (3)
ζργα, κα πρζπει να ζχουν προχπολογιςμό που κατ’ ελάχιςτον ανζρχεται ςτο 100% του προχπολογιςμοφ του
τμιματοσ 2 (χωρίσ ΦΡΑ),
Γ) Για το τμιμα 3: τουλάχιςτον τρία (3) ζργα ολοκλθρωμζνα ι ςε εξζλιξθ που περιλαμβάνουν εγκατάςταςθ
μικροαιςκθτιρων με χρθματοδότθςθ από οποιαδιποτε χρθματοδοτικι πθγι και προχπολογιςμό ίςο με το
100% του τμιματοσ 3 (χωρίσ ΦΡΑ).
Τουλάχιςτον δφο ζργα (2) από τα τρία κα πρζπει να περιλαμβάνουν και mobile εφαρμογι (ςεAndroid&iOS)
ςτθν οποία να παρουςιάηονται δεδομζνα από αιςκθτιρεσ οποιουδιποτε τφπου ςε πραγματικό χρόνο.
Θ ζλλειψθ των παραπάνω προχποκζςεων ι θ μθ προςικουςα απόδειξι τουσ κακιςτά τθν προςφορά
απαράδεκτθ.
Για τον ςκοπό αυτό ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει επί ποινι αποκλειςμοφ κατάλογο
παρόμοιων ζργων ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:

Α/Α

Ρελάτθσ

Τίτλοσ και

Διάρκεια

ςφντομθ

εκτζλεςθσ

περιγραφι του

ζργου

Ρροχπολογιςμόσ(Ευρϊ)

Ραροφςα Φάςθ
υλοποίθςθσ

Ροςοςτό ςυμμετοχισ
ςτο ζργο

ζργου

Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται να υποβλθκοφν επικυρωμζνα - εφόςον τοφτο απαιτείται κατ' εφαρμογι
των κείμενων διατάξεων - άλλωσ απλά αντίγραφα των βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
αυτϊν. Επιπλζον, για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ του παρόντοσ ζργου, απαιτείται Ομάδα Ζργου θ οποία
πρζπει να αποτελείται από άτομα που ζχουν ςωρευτικά εμπειρία ςε:
Υπεφκυνο Ζργου ο οποίοσ κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα:
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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> Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν Σχολισ και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςυναφζσ με Ρλθροφορικι.
> Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία που αποκτικθκε τα πζντε (5) τελευταία ζτθ, ςε Διαχείριςθ Ζργων
ςτον τομζα των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ρολιτιςτικϊν Ρόρων και ςτθν ςυλλογι περιεχομζνου τουριςτικισ
προβολισ (60 Α/Μ).
Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα:
> Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν Σχολισ και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςυναφζσ με Ρλθροφορικι.
> Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία που αποκτικθκε τα τρία (3) τελευταία ζτθ, ςε Διαχείριςθ Ζργων
ςτον τομζα των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ρολιτιςτικϊν Ρόρων και ςτθν ςυλλογι περιεχομζνου τουριςτικισ
προβολισ. Επίςθσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ απαιτείται να διακζτουν ομάδα ζργου που κα αποτελείται κατ’ελαχιςτον από:
Α) από τουλάχιςτον δφο (2) μζλθ απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ, τα οποία να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα
προςόντα και εμπειρία, επαρκϊσ αποδεικνυόμενα: Επαγγελματικι εμπειρία και ςυμμετοχι ςε υλοποίθςθ
ανάλογων δράςεων ςυναφϊν με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και ειδικότερα ςε ανάπτυξθ εφαρμογϊν για
κινθτά τθλζφωνα και tablets με τουριςτικό περιεχόμενο με χριςθ τεχνολογιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ Ρανοράματα 360°
Β) από τουλάχιςτον δφο (2) μζλθ απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ με 5ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε ζργα που
περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ φωτογράφιςθσ, 3600video, 3600 φωτογραφιϊν, βιντεοςκόπθςθ, πολιτιςτικϊν και
τουριςτικϊν χϊρων, περιεχόμενο εικονικισ πραγματικότθτασ και υπθρεςίεσ τεκμθρίωςθσ για ςθμεία
πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
Γ) από τουλάχιςτον ζνα (1) μζλοσ ειδικό ςε εγκαταςτάςεισ μικροαιςκθτιρων και τεχνολογίεσ IoT.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ απαιτείται να κατακζςει Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του
ν.1599/1986 υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, ωσ τθσ τθν αλικεια των ςτοιχείων που αναγράφονται ςτον πίνακα
προτεινόμενθσ ςτελζχωςθσ αυτοφ.
Ρροκειμζνου να αποδείξει ότι το προςωπικό που κα ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα αναγκαία επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προςόντα
οφείλει να κατακζςει τόςο για τθσ Υπευκφνουσ Ζργου (ωσ τθσ και για τθσ αναπλθρωτζσ τθσ) όςο και για τα
μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα.
Επιςθμαίνεται ότι αντικατάςταςθ του Υπεφκυνου Ζργου κακϊσ και μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων τθσ παροφςθσ, μπορεί να γίνει μόνο με ςτελζχθ με
αντίςτοιχα προςόντα, κατόπιν αιτιολογθμζνου εγγράφου αιτιματοσ του Αναδόχου και μετά από ςχετικι
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ ΕΡΡΕ. Σε περίπτωςθ μθ
τιρθςθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ από πλευράσ αναδόχου, επζρχεται θ ζκπτωςι του και επιβάλλονται,
κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οι προβλεπόμενεσ ςτο νόμο κυρϊςεισ.
Επιπρόςκετα επιςθμαίνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ ςτελζχουσ ι
ςυνεργάτθ που ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον κατά τθν αιτιολογθμζνθ
κρίςθ τθσ δεν ανταποκρίνεται τθσ απαιτιςεισ του ζργου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτο
ςχετικό αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ, εντόσ προκεςμίασ τθσ (1) μθνόσ,
αλλιϊσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και επιβάλλονται, κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οι προβλεπόμενεσ
ςτο νόμο κυρϊςεισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κεωριςει, κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ, ότι τθσ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τθσ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ, εάν διαπιςτϊςει ότι ο φορζασ τθσ ζχει
ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον από τον υποψιφιο ανάδοχο ηθτείται Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986
υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνει:
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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ότι διακζτει κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό ςφμφωνα με τθσ
τεχνικζσ απαιτιςεισ του προγράμματοσ, ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ τθσ απαιτιςεισ τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ.
Ρροκειμζνου να αποδείξει ότι διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα προκειμζνου να
ανταπεξζλκει ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει,
προκειμζνου να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, να υποβάλει, επί ποινι
αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ,
i.
κατάλογο με γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι,
το ανκρϊπινο δυναμικό κατά ειδικότθτα και κζςθ για τθν παροχι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ
και περιγραφι των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχόμενων από τθσ υπθρεςιϊν και ειδικότερα:
Στοιχεία τθσ εταιρείασ-επιχείρθςθσ
Ιςτορικό και κφρια βιματα ανάπτυξθσ
Ρεριγραφι τθσ εταιρικισ δομισ ςυμπεριλαμβανομζνου οργανογράμματοσ
Ρεριγραφι των τομζων και δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ-επιχείρθςθσ
Ρεριγραφι υλικοτεχνικισ υποδομισ, διακζςιμου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, εργαλείων, υλικϊν κλπ
Αναφορά ςε πελάτεσ τθσ εταιρείασ-επιχείρθςθσ (πελατολόγιο)
Δεδομζνου ότι τα ανωτζρω κα αποτελζςουν βαςικά κριτιρια επιλεξιμότθτασ του υποψθφίου αναδόχου, κα
πρζπει οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικζσ και εμπεριςτατωμζνεσ. Σε
περίπτωςθ που δεν τεκμθριϊνεται θ πλιρωςθ των ανωτζρω τεκμθρίων, θ προςφορά του υποψθφίου
αναδόχου κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν
- πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα
ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ςτα πεδία : Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν για κινθτζσ ςυςκευζσ,
υλοποίθςθ ζργων τθλεπικοινωνιϊν, υλικοφ και δικτφων.
- πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ ISO 14001:2015 ι άλλο
ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ.
- πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν ISO 27001:2013
ι άλλο ιςοδφναμο που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ςτα πεδία : Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ εφαρμογϊν για κινθτζσ ςυςκευζσ, υλοποίθςθ ζργων τθλεπικοινωνιϊν, υλικοφ και δικτφων.
2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Κατά τθν υποβολι τθσ προφοράσ οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πζρα από τα
δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτισ παρ. 2.2.3 και 2.2.6 ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙV, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Το ΕΕΕΣ ι το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν
2.2.8 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά
εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί
υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα
οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο
(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1,
ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του
ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ
- μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παρ. ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ
παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίςθμεσ
δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του
άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ γενικοφσ ετιςιουσ κφκλουσ εργαςιϊν των ετϊν 2017,2018 και 2019.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.1 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ι τιμολόγια ι ςυμβάςεισ και βιογραφικά ςθμειϊματα τθσ ομάδασ ζργου.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ..
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε
ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν,
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου
εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον είναι
εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν
εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ,
γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά
με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν.
Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
ποιότθτασ –τιμισ.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά κα προςδιοριςτεί ςτθ βάςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ που κα
προκφψει από τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των διαγωνιηόμενων που δεν
αποκλείςτθκαν.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν των Διαγωνιηόμενων με
βάςθ τα παρακάτω κριτιρια και τουσ κατά περίπτωςθ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για το κάκε κριτιριο όπωσ
παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
ΚΙΤΗΙΟ
Κ1

Κ2

Κ3

ΡΕΙΓΑΦΗ
Θ ορκότθτα αντίλθψθσ του
αντικειμζνου και των
απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ
Θ επαρκισ ανάλυςθ τθσ
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ, των
προτεινόμενων δράςεων και
αποτελεςμάτων
Θ επάρκεια τθσ Ομάδασ Ζργου
και θ ςαφινεια κατανομισ των
αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΒΑΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Σ1 20%

Σ2 50%

Σ3 30%
100%

Θ ςχζςθ για το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ και τθν τελικι βακμολογία τθσ προςφοράσ είναι ο
εξισ:
Βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ = K1*0,20 + K2*0,50 + K3*0,30
Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ όλων των κριτθρίων εκφράηονται ςε ποςοςτά επί τοισ εκατό και επομζνωσ το
άκροιςμά τουσ είναι 100.
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ και κα
τεκμθριϊνεται ςτα ςχετικά πρακτικά.
Θ Στακμιςμζνθ βακμολογία είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθν βακμολογία
του κριτθρίου ςτρογγυλοποιθμζνο ςτα δφο (2) δεκαδικά ψθφία.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το Άκροιςμα των Στακμιςμζνων Βακμολογιϊν όλων των
επιμζρουσ κριτθρίων και αποτελεί τον Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ (Βi) για τον κάκε ςυμμετζχοντα. Ρλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κεωρείται
εκείνθ με τον μεγαλφτερο Λi, βάςει του ακόλουκου μακθματικοφ τφπου:
Λi=85*Βi/Βmax + 15*Kmin/Ki
Ππου:
Bmax = θ ςυνολικι βακμολογία τθσ καλφτερθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Bi= ο τελικόσ βακμόσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i Υποψθφίου
Kmin= το κόςτοσ τθσ προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι
Ki= το κόςτοσ τθσ προςφοράσ i Υποψθφίου
Λi= το τελικό αποτζλεςμα, ςτρογγυλοποιθμζνο ςτα δφο (2) δεκαδικά ψθφία
Σε περίπτωςθ προςφορϊν με τθν ίδια ςτακμιςμζνθ βακμολογία ΤΒΑ (ιςοδφναμεσ προςφορζσ) προςωρινόσ
Ανάδοχοσ ανακθρφςςεται ο ζχων το μζγιςτο ςυνολικό βακμό τεχνικισ προςφοράσ ΣΤΡ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, είτε με τθν αυτοπρόςωπθ
κατάκεςθ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ είτε με αποςτολι (ταχυδρομικι ι ταχυμεταφορικι).
Οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του
περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.
Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Ρροσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του …………………………………………………………………………
για το ζργο: «παροχισ υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ των Ραραδοτζων D3.6.1, D3.6.4 και
D4.6.3ςτοπλαίςιοτουζργου:
“Tourism-e”
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία
αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι
ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ
(ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»,
(β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό

22|

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.»
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν πζρα από τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτισ παρ. 2.2.3 και 2.2.6, το τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα V),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ II τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο.
Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 3 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από
τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ
ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. η) θ
οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ
(θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε
ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι
περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να
τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν,
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι
οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και
μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων
τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά
τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται
αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν
από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται οι φάκελοι όλων των
υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν
και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ
των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό

25|

μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ
Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν από τθν επιτροπι, επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ
προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.
3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτισ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ για
τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι
ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν.
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
3.4 Ενςτάςεισ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία
που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο
ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για
τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ
υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε
κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ
πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016.. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά,
θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ, ενϊπιον του
Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ.
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ
ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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4.

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυιςεισ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα ΙV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω
εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και
τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά με βάςθ τθν πρόοδο του ζργου. Θ πλθρωμι του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι. Αναλυτικά θ πλθρωμι του Αναδόχου προβλζπεται ωσ εξισ:
- Τμιμα 1: Αποπλθρωμι με τθν οριςτικι παραλαβι του παραδοτζου από τθν Ανακζτουςα Αρχι
- Τμιμα 2: 100% με τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου
- Τμιμα 3: 50% με τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε διάςτθμα 2
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και το υπόλοιπο με τθ οριςτικι παραλαβι του ζργου
5.1.2.Τoν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με
α) κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β)) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
γ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%.
5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ
των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατ’ εφαρμογι των
άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν
από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ
άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει
κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ
όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ
τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν.
4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων
του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ [δφνανται να ορίηονται και
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ
ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ
6.2.1 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 30/03/2021.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.
6.3
Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν
τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
6.4 Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων
με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και
παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ
του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με
το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ

ΥΡΟΓΑΦΘ ΡΟΕΔΟΥ ΤΘΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS DELKOS
Ημερομηνία: 2020.11.24 16:56:00 EET

ΕΓΚΙΣΘΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
Α. ΓΕΝΙΚΗΡΕΙΓΑΦΗΤΗΣΡΑΞΗΣINTERREGV-ΒMEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, «SMARTMED»
Α. 1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Ρράξθσ
Τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ Ρράξθσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω:
 Τίτλοσ Ρράξθσ: « Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in
the cross border area »
 Ακρωνφμιο: TOURISM-e
 Επικεφαλισ Εταίροσ: Υπουργείο Τουριςμοφ Βουλγαρίασ
 Άξονασ προτεραιότθτασ: 2. A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area
 Θεματικόσ ςτόχοσ: 6 Διαφφλαξθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των πόρων
 Επενδυτικι προτεραιότθτα: 6c. Διατιρθςθ, προςταςία, προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
 Ειδικόσ Στόχοσ: 4. To Valorise CB area cultural and natural heritage for tourist purposes
 Διάρκεια του Ρρογράμματοσ: 24 μινεσ
 Ζναρξθ: 05/07/2019
 Λιξθ: 04/07/2021
Α.2. Ρερίλθψθ Ρράξθσ, ςτόχοι και αναμενόμενα αποτελζςματα
Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ Ρράξθσ Tourism -eείναι θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ (ιςτοςελίδεσ) που
ςχετίηονται με μνθμεία πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι Ελλάδασ και
Βουλγαρίασ. Ειδικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ αφξθςθ του αναμενόμενου αρικμοφ επιςκζψεων τουριςτϊν
ςε τοποκεςίεσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι μζςω καινοτόμων
εργαλείων ΤΡΕ.
Θ καινοτομία και θ προςτικζμενθ αξία του Tourism-e ζγκειται ςτθν ενοποίθςθ των πλθροφοριϊν, των
προϊόντων και των υπθρεςιϊν που ζχουν προκφψει από ζργα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί, ςυμπλθρϊνοντασ
ελλιπι ςτοιχεία και πλθροφορίεσ με τθ δθμιουργία μιασ νζασ κεντρικισ πλατφόρμασ με τθν αξιοποίθςθ
καινοτόμων εργαλείων ΤΡΕ μζςω ςυνεργαςίασ των κεντρικϊν φορζων άςκθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ ςτισ
δφο χϊρεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ Ελλάδασ- Βουλγαρίασ.
Ρρόκειται για μια περιοχι πλοφςια ςε πολιτιςτικά και φυςικά ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ που
χριηουν αξιοποίθςθσ και ανάδειξθσ για τθν προςζλκυςθ αντίςτοιχου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. Θ
τουριςτικι βιομθχανία ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι βρίςκεται αντιμζτωπθ με προκλιςεισ -μεταξφ αυτϊν θ
ζλλειψθ διεκνϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν (εμβλθματικοί προοριςμοί), κακϊσ και θ ζλλειψθ ενοποιθμζνων
τουριςτικϊν προοριςμϊν κατάλλθλων για διαφορετικζσ κατθγορίεσ τουριςτϊν (π.χ. ακλθτζσ, θλικιωμζνοι,
κ.λπ.).
Τα βραχυπρόκεςμα αναμενόμενα αποτελζςματα του προγράμματοσ περιλαμβάνουν αυξθμζνεσ
δυνατότθτεσ διαχείριςθσ των πθγϊν προζλευςθσ τουριςτϊν, ενϊ τα μακροπρόκεςμα αφοροφν ςτθν
αυξθμζνθ ελκυςτικότθτα τθσ περιοχισ, ςτθν διεκνι αναγνϊριςθ και προβολι των τουριςτικϊν και φυςικϊν
πόρων τθσ περιοχισ και ςτισ αυξθμζνεσ τουριςτικζσ ροζσ.
Πςον αφορά ςτα κφρια παραδοτζα, αυτι θ ςυνεργατικι ενοποιθμζνθ παρζμβαςθ ςτοχεφει να δϊςει ϊκθςθ
ςτθν τουριςτικι εμπειρία ςτθ διαςυνοριακι περιοχι μζςω των προθγμζνων εργαλείων ΤΡΕ. Ρρόκειται για
ζνα πρόγραμμα βαςιςμζνο ςτο μάρκετινγκ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ, με ςκοπό να προωκιςει τθ
διαςυνοριακι περιοχι ωσ ζναν τουριςτικό προοριςμό, εδαφικά και κεματικά ενοποιθμζνο, ενϊ παράλλθλα
κα ενδυναμϊςει τθ δυναμικι τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι και κα βελτιϊςει τθν
ανταγωνιςτικότθτά τθσ. Μζςω τθσ διαςφνδεςθσ ΤΡΕ και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ με τα τοπικά
χαρακτθριςτικά, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδείξει τθ φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Τα κφρια παραδοτζα περιλαμβάνουν τα εξισ:
- Εγκατάςταςθ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι μιασ ομάδασ οργανϊςεων του τουριςτικοφ τομζα.
- Μετάδοςθ γνϊςεων και ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν
- Κοινι ανάπτυξθ και πιλοτικι δοκιμι των καινοτόμων τεχνικϊν ςτον τομζα τθσ ςυντιρθςθσ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ
- Διαδικτυακι προϊκθςθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν διαςυνοριακισ ςθμαςίασ
- Διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ καλλιτεχνικϊν και αρχαιολογικϊν εκκζςεων
Οι κεντρικοί φορείσ άςκθςθσ τουριςτικισ πολιτικισ ςτισ δφο χϊρεσ κα ςυνεργαςτοφν για τον κακοριςμό των
βζλτιςτων μεκόδων προςζλκυςθσ τουριςτϊν ςτα επιλεγμζνα ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθ
διαςυνοριακι περιοχι.
Α.3. Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ Ρράξθσ: 891.858,72 €.
Α.4. Εταίροι Ρράξθσ:
Το εταιρικό ςχιμα απαρτίηεται από ζξι (6) εταίρουσ:
- Υπουργείο Τουριςμοφ Βουλγαρίασ
- Υπουργείο Τουριςμοφ Ελλάδασ
- Ρανεπιςτιμιο South-West “NeofitRilski”-Blagoevgrad
- Ζνωςθ Ξενοδόχων Θεςςαλονίκθσ
- Διμοσ τουSandanski
- Τουριςτικι Ιαματικι Επιχείρθςθ Διμου Αλεξανδροφπολθσ ΑΕ
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ζργο και οι υπθρεςίεσ του Αναδόχου αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου παροχισ υπθρεςιϊν για τθν
υλοποίθςθ των Ραραδοτζων 3.6.1, 3.6.4 και 4.6.3 τθσ Ρράξθσ “Innovative Instruments for the
Preservation and Promotion of Cultural Heritage in the Cross-BorderArea”, με ακρωνφμιο “Tourism-e”. Η
Ρράξθ ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg V-Α «Ελλάδα-Βουλγαρία 20142020» ςφμφωνα με τθν 3θ ςυνεδρία τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ (ΕπΡα) του Ρρογράμματοσ και ζχει
λάβει κωδικό MIS 5049389 του ζργου Tourism-e και διακρίνεται ςε 3 τμιματα ωσ εξισ:
Τμιμα

Ραραδοτζ
ο

Τμιμα 1

D3.6.1

Τμιμα 2

D3.6.4

Τμιμα 3

D4.6.3

Ρεριγραφι Ραραδοτζου
Ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ διαςυνοριακισ
περιοχισ
Τίτλοσ ςτα αγγλικά:Development of a joint marketing strategy for tourism development
Εφαρμογι ξενάγθςθσ και προβολισ τοπικϊν ςθμείων ενδιαφζροντοσ ςε πζντε (5)
γλϊςςεσ. Θ εφαρμογι κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςε 40 φορθτζσ ςυςκευζσ (tablets)
Ρλατφόρμα Internet of Things ςε πλιρθ διαςφνδεςθ με μικροαιςκθτιρεσ και υποςφςτθμα
παραγωγισ αναφορϊν και ειδοποιιςεων

Αναλυτικά, για τα παραπάνω Ραραδοτζα απαιτοφνται τα εξισ:

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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1. Τμιμα 1: Ανάπτυξθ κοινισ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ.
Το παραδοτζο αφορά:
- ςτθν παρουςίαςθ του οράματοσ και των προτεραιοτιτων του Διμου,
- των τουριςτικϊν υποδομϊν, κίνθςθσ και δεικτϊν του Διμου
- του περιβάλλοντοσ τθσ αγοράσ του Διμου και τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ
- ςτουσ κοινοφσ ςτόχουσ των εταίρων του ζργου
- ςτθν πρόταςθ κεματικϊν τουριςτικϊν προιόντων, και
- ςτο ςχζδιο ταυτότθτασ (branding)
Το παραδοτζο κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τθ Στρατθγικι όπωσ αυτι ζχει / κα ζχει εκφραςκεί από τα
δφο (2) Υπουργεία Τουριςμοφ κακϊσ και τισ εκφραςμζνεσ πολιτικζσ των υπολοίπων εταίρων του ζργου.
Τίτλοσ ςτα αγγλικά:Development of a joint marketing strategy for tourism development
Συνοπτικι παρουςίαςθ του παραδοτζου κα εκπονθκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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2.
Τμιμα 2 - Εφαρμογι ξενάγθςθσ και προβολισ τοπικϊν ςθμείων ενδιαφζροντοσ ςε πζντε (5)
γλϊςςεσ
2.1 Γενικζσ Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
2.1.1 Γενικζσ Αρχζσ Συςτιματοσ
Οι γενικζσ αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν το ςφνολο του ςυςτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν:
• Συςτιματα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (OpenArchitecture) και «Ανοικτά Συςτιματα», δθλαδι ανεξαρτθςία
από ςυγκεκριμζνο προμθκευτι και τθν υποχρεωτικι χριςθ προτφπων (Standards) που κα διαςφαλίηουν:


τθν αρμονικι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ ςυςτθμάτων και λειτουργικϊν εφαρμογϊν
διαφορετικϊν προμθκευτϊν,
 τθ διαδικτυακι ςυνεργαςία εφαρμογϊν που βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά ςυςτιματα,
 τθν φορθτότθτα (portability) των εφαρμογϊν,
 τθν δυνατότθτα αφξθςθσ του μεγζκουσ των μθχανογραφικϊν
 ςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και τθ φιλοςοφία,
 τθν εφκολθ επζμβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν
• Αρκρωτι (modular) ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ και των εφαρμογϊν, ϊςτε να επιτρζπονται
μελλοντικζσ επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων
λογιςμικοφ.
• Χριςθ διεκνϊν και εμπορικϊσ αποδεκτϊν προτφπων, όπωσ για παράδειγμα οι Διαδικτυακζσ Υπθρεςίεσ
(Web Services) για τθν τυποποιθμζνθ επικοινωνία μεταξφ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων.
• Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ βαςιςμζνθ ςε αρχιτεκτονικι τουλάχιςτον 3 επιπζδων (3-tier architecture), θ οποία
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο, το επίπεδο των πολιτϊν-χρθςτϊν (clienttier), το επίπεδο επιχειρθςιακισ
λογικισ (application / businesslogictier) και το επίπεδο των δεδομζνων (datatier).
• Λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν, υποςυςτθμάτων και λφςεων που κα αποτελζςουν διακριτά
τμιματα του ςυςτιματοσ, ςε ζνα περιβάλλον, ςτο οποίο κα:


επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ δυνατι ομοιομορφία ςτισ διεπαφζσ μεταξφ των διαφόρων
υποςυςτθμάτων και ςτον τρόπο εργαςίασ τουσ
 επιλεγοφν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουςίαςθσ, όςον αφορά τισ διεπαφζσ των χρθςτϊν με τισ
εφαρμογζσ
 διαςφαλίηεται θ επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ.
• Αξιοποίθςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν για ανταλλαγι δεδομζνων ςτα πλαίςια τθσ διαλειτουργικότθτασ (π.χ.
αξιοποίθςθ XML, XSD κλπ). Σε ςπάνιεσ (επιχειρθςιακά) περιπτϊςεισ ανταλλαγισ "scannedinformation", το
ςφςτθμα κα μπορεί να δζχεται και διαχειρίηεται αρχεία εγγράφων που ακολουκοφν ελεφκερα
χρθςιμοποιοφμενο πρότυπο ευρζωσ διαδεδομζνο ςτθν αγορά (πχ.
Pdf) κακϊσ επίςθσ και αρχεία ςε μορφι που δεν απαιτεί εξειδικευμζνο λογιςμικό ανάγνωςθσ (π.χ. jpeg, tiff,
bmpκλπ).
• Χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθν ευκολία διαχείριςθσ
μεγάλου όγκου δεδομζνων, για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εφαρμογϊν φιλικϊν ςτον χριςτθ, για τθν
αυξθμζνθ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και για τθ δυνατότθτα ελζγχου των προςβάςεων ςτα δεδομζνα.
Θα πρζπει να διαςφαλίηονται:




Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν
Ανοικτά τεκμθριωμζνα και δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ με προγράμματα τρίτων
Τυποποιθμζνα πρωτόκολλα επικοινωνίασ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
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 Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα
 Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθν τεχνολογία τθσ βάςθσ δεδομζνων
• Υποςτιριξθ χριςθσ κζντρου δεδομζνων με δυνατότθτα λειτουργίασ ςε περιβάλλον Εικονικϊν Mθχανϊν
(Virtualization) για τθν ικανοποίθςθ τθσ «υπθρεςιοςτραφοφσ» (serviceoriented) κατεφκυνςθσ ςχεδιαςμοφ
ωσ προσ τθ δυνατότθτα διάκεςθσ και διαμοιραςμοφ υπολογιςτικϊν πόρων (cpus /cores, memory, δίςκοι
κλπ) ωσ Υπθρεςία (Infrastructureas a Service) με κφριο ςκοπό τθν υψθλι διακεςιμότθτα, αςφάλεια και
απόδοςθ.
• Διαλειτουργικότθτα τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ, μζςα από τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων interfaces/
webservices για τθν θλεκτρονικι άντλθςθ δεδομζνων, όςο και με μεγάλεσ ψθφιακζσ βάςεισ γνϊςθσ (π.χ.
Wikipedia, EKT), πλατφόρμεσ ανάλυςθσ και διάδοςθσ (Athena, Videoactive/EUScreen,
κοκ) αλλά και ευρωπαϊκϊν ι διεκνϊν οργανιςμϊν καταλογοποίθςθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ όπωσ θ
Europeana.
• Τιρθςθ κατά τθ ςχεδίαςθ των υπθρεςιϊν και τθσ γενικότερθσ αρχιτεκτονικισ των εφαρμογϊν των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και πιο
ςυγκεκριμζνα του Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ και Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (http://www.egif.gov.gr).
• Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του χριςτθ με το ςφςτθμα (GUI) για τθν αποδοτικι χριςθ
των εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ
• Ενςωμάτωςθ ςτα υποςυςτιματα άμεςθσ υποςτιριξθσ βοικειασ (onlinehelp) και οδθγιϊν προσ τουσ
χριςτεσ ανά διαδικαςία ι και οκόνθ.
• Μθνφματα λακϊν, τα οποία κα παρουςιάηουν οι εφαρμογζσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ (errormessages),
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και ειδοποίθςθ των χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ προσ αυτοφσ
• Ικανοποίθςθ των παρακάτω απαιτιςεων ςε ςχζςθ με τισ εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν:
 Ρλθρότθτα των ςτοιχείων που αποκθκεφονται
 Ακεραιότθτα και αςφάλεια των δεδομζνων των εφαρμογϊν
• Σφνταξθ τεχνικϊν εγχειριδίων του ςυςτιματοσ και των εργαλείων διαχείριςθσ (systemmanuals), κακϊσ και
λεπτομερι εγχειρίδια λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (operation manuals) και υποςτιριξθσ των χρθςτϊν
(usermanuals)
• Ελεγχόμενθ και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα

2.1.2 Τεχνολογίεσ και Σχζδιο Υλοποίθςθσ Ζργου
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να περιγράψουν αναλυτικά τθ τεχνολογία των επιμζρουσ
υποςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ του ζργου.
Οι γενικζσ αρχζσ που κα διζπουν τα ςυςτιματα για τθν παροχι των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςε λειτουργικό
και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
• Σφςτθμα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (OpenArchitecture), δθλαδι υποχρεωτικι χριςθ ανοικτϊν προτφπων
που κα διαςφαλίηουν:


τθν ομαλι λειτουργία και ςυνεργαςία μεταξφ του ςυνόλου του προσ προμικεια εφαρμογϊν του
νζου ςυςτιματοσ



τθν επεκταςιμότθτα των υποςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ.
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• Οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να παρζχουν τθ
δυνατότθτα εφκολθσ επικοινωνίασ, διαςφνδεςθσ ι και ολοκλιρωςθσ με τρίτεσ εφαρμογζσ ι / και
υποςυςτιματα. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να παρζχουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:


Τεκμθριωμζνα API (ApplicationProgrammingInterface) τα οποία να επιτρζπουν τθν ολοκλιρωςθ/
διαςφνδεςθ με τρίτεσ εφαρμογζσ, όπου αυτό είναι απαραίτθτο. Ριο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να
τεκμθριϊνεται θ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ/ διαςφνδεςθσ με εφαρμογζσ και δεδομζνα που
ενςωματϊνουν τθν επιχειρθςιακι λογικι με ςκοπό τθν κάλυψθ ενδεχόμενων μελλοντικϊν αναγκϊν
του επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα του φορζα.



Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ / επικοινωνίασ με τρίτεσ εφαρμογζσ βάςει διεκνϊν standards (XML, SOAP,
UDDI κλπ.),

 Υποςτιριξθ των αντίςτοιχων διεκνϊν προτφπων και ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν.
• Χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθν ευκολία διαχείριςθσ
μεγάλου όγκου δεδομζνων, όπωσ αυτά κα παράγονται από τθν εναπόκεςθ δεδομζνων από τουσ χριςτεσ
και κα διατθροφνται ςε βάκοσ χρόνου, είτε ωσ πρωτόλειο υλικό είτε κατόπιν επεξεργαςίασ. Επιπλζον,
πρζπει να διαςφαλιςτεί θ αυξθμζνθ διακεςιμότθτα και πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτα διακζςιμα δεδομζνα.
• Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ των χρθςτϊν για τθν αποδοτικι χριςθ των εφαρμογϊν και
τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ
• Διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ, ποιότθτασ, ακεραιότθτασ και αςφάλειασ των δεδομζνων των εφαρμογϊν.
• Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ με βαςικι αρχι τθν οικονομία πόρων αλλά και τθ βζλτιςτθ απόδοςθ των
ςυςτθμάτων που κα προςφερκοφν.
• Πλεσ ανεξαιρζτωσ οι προςφερόμενεσ εφαρμογζσ κα πρζπει ςτο περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ (τελικοφ
και διαχειριςτι) να απαιτοφν μόνο ζναν κοινό webbrowser, ςε όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα που αυτοί
υποςτθρίηουν π.χ.: Microsoft IE 8+, Firefox 12+, GoogleChrome 21+, Opera 12+, Safari 5+
• Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ / φιλοξενίασ τουσ ςε περιςςότερα του ενόσ εναλλακτικά
λειτουργικά ςυςτιματα εξυπθρετθτι, εφόςον προκφψει από τον φορζα μελλοντικά τζτοια ανάγκθ.
• Ππου απαιτείται είςοδοσ χριςτθ με κωδικοφσ κα πρζπει να γίνεται άπαξ για το ςφνολο των νζων
εφαρμογϊν και να μθν χρειάηεται ςε καμιά περίπτωςθ επαναειςαγωγι του κωδικοφ (singlesign-on).
Για τθν υλοποίθςθ των εφαρμογϊν κα χρθςιμοποιθκεί ο Σχεδιαςμόσ “digitalbydefault” για όλεσ τισ
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, με τθν εφαρμογι των αρχϊν «PrivacybyDesign and byDefault» του κανονιςμοφ GDPR.
Επιπλζον, κα είναι υποχρεωτικι θ διαδικαςία του «Ενιαίου Σχεδιαςμοφ» (IntegratedPlanningProcess) θ
οποία κα περιλαμβάνει τθ διαλειτουργικότθτα μζςω ανοικτϊν προτφπων, διάκεςθσ ανοικτϊν APIs και
ανάπτυξθσ δθμόςιων SDKs (για όλεσ τισ εφαρμογζσ που περιγράφονται ςτο υποζργο).
Με δεδομζνο ότι πρόκειται για ζργο ςτον τομζα του πολιτιςμοφ με βάςθ το με ΑΡ 5341/16.04.2018
ζγγραφο τθσ ΓΓΨΡ ςε ότι αφορά τθν παραγωγι ανοικτοφ ψθφιακοφ περιεχόμενου (OpenData) το υποζργο
κα υλοποιθκεί με τα ακόλουκα:


Βίντεο υψθλισ ευκρίνειασ



360 μοιρϊν φωτογράφιςθ (απλι και οικονομικι μορφι ψθφιακοφ περιεχομζνου)



Εναζρια βιντεοςκόπθςθ (απλι και οικονομικι μορφι ψθφιακοφ περιεχομζνου)



Τριςδιάςταςθ ςάρωςθ μνθμείων
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Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να παρουςιάςουν ςτθν Ρροςφορά τουσ αναλυτικό ςχζδιο υλοποίθςθσ
του ζργου.
2.1.3 Ευχρθςτία Συςτιματοσ/ Εφαρμογϊν
Οι υπό ανάπτυξθ εφαρμογζσ οφείλουν να παρζχουν ζνα εφχρθςτο και κατανοθτό ςθμείο διεπαφισ
(interface) το οποίο κα επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα – πλθροφορίεσ. Ραράλλθλα, κα
διαςφαλίηεται θ εφκολθ πλοιγθςθ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο και ο εντοπιςμόσ του χωρίσ μεγάλο αρικμό
βθμάτων. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου, θ Διαδικτυακι Ρφλθ κακϊσ και οι λοιπζσ
εφαρμογζσ κα πρζπει να βαςίηονται ςε διαδεδομζνεσ ςχεδιαςτικζσ αρχζσ, όπωσ είναι θ γραφικι και
πολυμεςικι διεπαφι χριςτθ, διαφάνεια, άμεςθ απόκριςθ, φιλικότθτα κλπ.
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που κα πρζπει να πλθροφνται από το ςφνολο των
διεπαφϊν:
• Θ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ των διεπαφϊν κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθν αρχι τθσ ςτόχευςθσ προσ τον
τελικό χριςτθ, διαςφαλίηοντασ τθν απαίτθςθ αυτι με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ ευκολία χριςθσ των
διεπαφϊν, ομοιομορφία και ςυνζπεια ςτον ςχεδιαςμό, εξαςφάλιςθ εφκολθσ πλοιγθςθσ, κλπ.
• Σθμαντικι ςυνιςτϊςα τθσ ςχεδίαςθσ αποτελεί ο αυξθμζνοσ βακμόσ αλλθλεπιδραςτικότθτασ με τουσ
χριςτεσ
• Πλεσ οι διεπαφζσ κα πρζπει να χαρακτθρίηονται από ομοιομορφία και ςυνζπεια ωσ προσ τον τρόπο
παρουςίαςθσ, δίνοντασ, αφενόσ, το οπτικό ςτίγμα του φορζα και αφετζρου, διευκολφνοντασ τθ γριγορθ
εξοικείωςθ και προςαρμογι του χριςτθ ςτθν εικόνα και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ. Ζτςι, όλεσ οι διεπαφζσ
κα πρζπει να βαςιςτοφν ςε ενιαίο ςχεδιαςμό μορφοτφπων, ενϊ θ χριςθ ςυμβόλων, γραφικϊν
απεικονίςεων, κουμπιϊν, χρωμάτων, λεξιλογίου κτλ. κα πρζπει να αντανακλά αντίςτοιχθ ςθμαςία
• Θ πλοιγθςθ/περιιγθςθ του χριςτθ κα πρζπει να υποςτθρίηεται μζςω τθσ εμφάνιςθσ εναλλακτικϊν
ςτοιχείων διευκόλυνςθσ πρόςβαςθσ και «προςανατολιςμοφ», όπωσ μονοπάτια (breadcrumbs), χάρτεσ
(sitemaps) κλπ.
• Θ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ των διεπαφϊν κα πρζπει να εξαςφαλίηει υψθλό βακμό ςυντθρθςιμότθτασ με
τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ λφςεισ που να επιτρζπουν τθ γριγορθ και εφκολθ ενθμζρωςθ και αντικατάςταςθ
του περιεχομζνου, τθν αφαίρεςθ περιεχομζνου που κρίνεται ξεπεραςμζνο κλπ.
2.1.4 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ
Προκειμένου να διαςφαλίζεται η πρόςβαςη των ατόμων με αναπηρία ςτο ςύνολο των προςφερόμενων
ηλεκτρονικών υπηρεςιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο τησ διαδικτυακήσ πλατφόρμασ και των
εφαρμογών του έργου, η καταςκευή τησ διαδικτυακήσ πλατφόρμασ και των διαδικτυακών υπηρεςιών
θα πρέπει να ςυμμορφώνεται πλήρωσ με τισ ελέγξιμεσ Οδηγίεσ για την Προςβαςιμότητα του
Περιεχομένου του Ιςτού έκδοςη 2.0 ςε επίπεδο τουλάχιςτον «ΑA» (WCAG 2.0 levelAA).
2.1.5 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν
Το ςφνολο των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν, κα πρζπει να διακζτουν τα ακόλουκα βαςικά
χαρακτθριςτικά:
 Οι λειτουργίεσ που κα αναπτυχκοφν να είναι ςυμβατζσ με αναγνωριςμζνα διεκνι πρότυπα.
 Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ να χρθςιμοποιθκοφν τεχνολογίεσ εφαρμογϊν διαδικτφου και
διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκοδολογίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό

41|

 Για λόγουσ ευχρθςτίασ κα πρζπει να διαςφαλίηεται ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό θ πρόςβαςθ του
χριςτθ ςτισ λειτουργίεσ και τισ επιλογζσ των εφαρμογϊν τόςο με τθ χριςθ mouse όςο και με τθ
χριςθ του πλθκτρολογίου.
 Να παρζχεται εγχειρίδιο χριςθσ τθσ εφαρμογισ και αρχεία βοικειασ (on-linehelp) ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, ϊςτε να καλφπτονται όλεσ οι λειτουργίεσ και διεργαςίεσ τόςο τθσ εφαρμογισ όςο και τθσ
πλατφόρμασ διαχείριςθσ, ανάπτυξθσ και τροποποίθςθσ.
 Σε όλεσ τισ εφαρμογζσ να υποςτθρίηεται πολυγλωςςικότθτα (ςτα μθνφματα, τισ επιλογζσ των μενοφ,
κ.ο.κ.), με τθν ελλθνικι γλϊςςα να είναι θ προεπιλεγμζνθ.
 Θ πλατφόρμα ανάπτυξθσ και λειτουργίασ κα είναι ενιαία για όλα τα υποςυςτιματα (πλιν των
εφαρμογϊν για κινθτά).
Το ςυνολικό ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα άμεςθσ και εφκολθσ μετεγκατάςταςθσ ςε
οποιοδιποτε άλλο DataCenter επιλζξει ο φορζασ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει τθν απαραίτθτθ υπολογιςτικι, δικτυακι και τθλεπικοινωνιακι
υποδομι, ϊςτε να ςτεγαςτεί με αςφάλεια (απαραίτθτθ θ φπαρξθ firewall) και υψθλι αξιοπιςτία το ςφνολο
του ςυςτιματοσ, και τα επιμζρουσ ςυςτατικά ςτοιχεία. Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά τθσ
υπθρεςίασ φιλοξενίασ του ςυςτιματοσ κα είναι:
 Υψθλι διακεςιμότθτα τθσ τάξθσ του 99,999% με κάλυψθ μζςω SLA.
 Απουςία Single Points of failure ςτθν υποδομι.
 Εξυπθρζτθςθ με πολλαπλοφσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ.
 24Χ7 Τεχνικι Υποςτιριξθ.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του τθν υποδομι
που κα αξιοποιιςει για να ςτεγάςει και να λειτουργιςει το ςφςτθμα.
2.1.6 Διαλειτουργικότθτα & Διαςυνδεςιμότθτα
Θ διαλειτουργικότθτα αφορά ςτθν ικανότθτα του προτεινόμενου ςυςτιματοσ για τθ μεταφορά και
χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί – με άλλα πλθροφοριακά
ςυςτιματα. Συγκεκριμζνα αφορά ςε:
 Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα δόμθςθσ τθσ
πλθροφορίασ / δεδομζνων και τθσ μετά-πλθροφορίασ / δεδομζνων).
 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν
(τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν μορφι
που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο).
 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτα
δεδομζνα (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ).
 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν και των
δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν).
Πςον αφορά ςτθ διαςυνδεςιμότθτα ςτο πλαίςιο του ζργου, αυτι ορίηεται ωσ εξισ:
 Διαςυνδεςιμότθτα των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν που κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό

42|

 Διαςυνδεςιμότθτα με υφιςτάμενθ υποδομι εφαρμογϊν και βάςεων δεδομζνων όπωσ θ
υφιςτάμενθ διαδικτυακι πφλθ του Διμου.

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω γενικϊν αρχϊν
διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ.
Κάποια βαςικά ςτοιχεία κάκετθσ διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ με τα ιδθ
υπάρχοντα ςυςτιματα του Διμου είναι τα εξισ:
 Διαςφνδεςθ και πλιρθ και ομαλι επικοινωνία με τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο του Διμου ι άλλον
κατάλλθλο που κα υποδείξει θ ανακζτουςα αρχι.
Πςον αφορά ςτθν εξωτερικι διαλειτουργικότθτα και διαςυνδεςιμότθτα του ςυςτιματοσ, αυτι αφορά ςτα
εξισ ςθμεία:
 Δυνατότθτα για μελλοντικι διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με άλλα αντίςτοιχα ι παρόμοιου
χαρακτιρα ςυςτιματα
 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ροζσ δεδομζνων (RSSFeeds), μζςω άλλων δικτυακϊν τόπων, με χριςθ
ςυναφϊν τεχνολογιϊν RSSAggregators/readers.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά να περιγράψει τουσ τρόπουσ και τισ
τεχνολογίεσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ του μζγιςτου βακμοφ οριηόντιασ,
κάκετθσ και εξωτερικισ διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ.
2.1.7 Αςφάλεια Επικοινωνίασ
Ανάμεςα ςτισ κφριεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ ανικει θ προςταςία των ευαίςκθτων δεδομζνων που κα
διακινοφνται. Ραραδείγματα τζτοιων δεδομζνων είναι τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και οι ςχετικοί κωδικοί που
διακινοφνται. Πςον αφορά ςτθν αςφάλεια τθσ επικοινωνίασ, υπάρχουν οι τρεισ βαςικοί πυλϊνεσ:
 Θ Μυςτικότθτα (Secrecy) των μθνυμάτων, δθλαδι να εξαςφαλίηεται ότι μόνο ο αποςτολζασ και ο
παραλιπτθσ μποροφν να τα διαβάηουν και, κυρίωσ, να τα κατανοοφν.
 Θ Ακεραιότθτα (Integrity) των μθνυμάτων, δθλαδι ότι τα μθνφματα δεν ζχουν αλλοιωκεί ακουςίωσ
ι εκουςίωσ.
 Θ Αυκεντικοποίθςθ (Authentication) των επικοινωνοφντων μερϊν, δθλαδι τα δφο μζρθ τθσ
επικοινωνίασ (αποςτολζασ και παραλιπτθσ) κα πρζπει να αποδεικνφουν/πιςτοποιοφν τθν
ταυτότθτά τουσ, ζτςι ϊςτε το κακζνα να είναι ςίγουρο για τθν ταυτότθτα του άλλου.
Θ χρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων και πιςτοποιθμζνων μεκόδων για τθ διαςφάλιςθ τθσ
αςφαλοφσ επικοινωνίασ, όςον αφορά ςτουσ παραπάνω τρεισ πυλϊνεσ, κρίνεται επιτακτικι και απαραίτθτθ,
ϊςτε να κερδθκεί θ εμπιςτοςφνθ του χριςτθ, κάτι που αποτελεί βαςικό παράγοντα επιτυχίασ του
ςυςτιματοσ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται τα πρωτόκολλα αςφαλοφσ επικοινωνίασ SSL
και TLS που προςφζρουν κρυπτογράφθςθ και αυκεντικοποίθςθ μεταξφ πελατϊν και εξυπθρετθτϊν ςτον
Ραγκόςμιο Ιςτό (και όχι μόνο), κοκ.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά να περιγράψει τισ τεχνολογίεσ που κα
αξιοποιιςει και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο κα μεριμνιςει, όςον αφορά ςτουσ παραπάνω
βαςικοφσ πυλϊνεσ (Μυςτικότθτα, Ακεραιότθτα, Αυκεντικοποίθςθ) αςφαλοφσ επικοινωνίασ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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2.1.8 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ
Οι λειτουργίεσ του ςυςτήματοσ θα πρέπει να εκτελούνται με ικανοποιητική ταχύτητα, ςυγκρίςιμη με αυτέσ παρόμοιων

ςυςτθμάτων, προδιακζτοντασ το χριςτθ ςτθ χριςθ του. Οι χριςτεσ και οι διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ κα
πρζπει να μποροφν να εκτελζςουν τθν επικυμθτι εργαςία με ευκολία (με χριςθ του ελάχιςτου αρικμοφ
βθμάτων).
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει μεγάλο αρικμό ταυτοχρόνων επιςκεπτϊν/χρθςτϊν
(τθσ τάξθσ των 1000) με ςτακερι και ικανοποιθτικι απόδοςθ, γριγορθ απόκριςθ και με δυνατότθτα
γριγορθσ κλιμάκωςθσ ςε περιπτϊςεισ αφξθςθσ του φορτίου.
Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι διαρκϊσ διακζςιμο ςτουσ χριςτεσ. Το ποςοςτό διακεςιμότθτασ κα πρζπει
να υπερβαίνει το 99% για τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. (Σαν ποςοςτό διακεςιμότθτασ ορίηεται το πθλίκο
του χρόνου που το ςφςτθμα λειτουργεί προσ το ςυνολικό χρόνο αναφοράσ).
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να περιγράψει τισ μεκόδουσ που κα
χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ διακεςιμότθτασ και τθσ γενικότερθσ ευχρθςτίασ του
ςυςτιματοσ.
2.2 Εφαρμογι ξενάγθςθσ και προβολισ τοπικϊν ςθμείων ενδιαφζροντοσ ςε πζντε (5) γλϊςςεσ
Μζςω τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ κα παρζχεται λειτουργικότθτα ψθφιακοφ ξεναγοφ ζτςι ϊςτε το
ευρφ κοινό να ζχει τθν δυνατότθτα περιιγθςθσ με χριςθ ακουςτικισ ξενάγθςθσ από τα κινθτά του
τθλζφωνα, Για τθν ακουςτικι ξενάγθςθ ο επιςκζπτθσ κα χρθςιμοποιεί απλά μία nativemobile εφαρμογι
που κα ζχει κατεβάςει ςτο κινθτό του. Μζςα από τθν εφαρμογι κα γίνεται ακουςτικι παρουςίαςθ και
εξερεφνθςθ των εκδόςεων/αρχείων/ςυλλογϊν κακϊσ και χριςθ κατάλλθλου πολυμεςικοφ περιεχομζνου
(εικόνων, βίντεο, ιχοι, κτλ). Ραράλλθλα κα υπάρχει θ δυνατότθτα για περιιγθςθ ςτα ςθμεία
ενδιαφζροντοσ τθσ επόμενθσ παραγράφου κακϊσ και θ επιςκόπθςθ εκκεμάτων και ανάκτθςθ
πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τα ςθμεία Οι χϊροι και το περιεχόμενο τθσ εικονικισ περιιγθςθσ που κα
δθμιουργθκεί ςτα πλαίςια του ζργου κα οριςκοφν ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Θ εφαρμογι κα πρζπει να καλφπτει τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:


Αυτόματοσ ζλεγχοσ από τθν εφαρμογι για τυχόν ενθμερϊςεισ περιεχομζνου, και ειδοποίθςθ του
χριςτθ προκειμζνου να προβεί ςε διαδικαςία update.



Δυνατότθτα χριςθσ τθσ εφαρμογισ τόςο online όςο και offline για τθν αποφυγι επιπρόςκετων
χρεϊςεων δεδομζνων.



Χριςθ δυναμικϊν χαρτϊν για προβολι ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν και φιλτράριςμα
ςθμείων ενδιαφζροντοσ ανά κατθγορία.



Ρροβολι τθσ κζςθσ του χριςτθ πάνω ςτον χάρτθ (εφόςον διακζτει gps)



Ραρουςίαςθ ςε λίςτα των ςθμείων ενδιαφζροντοσ ανά κατθγορία/υποκατθγορία με δυνατότθτα
φιλτραρίςματοσ των αποτελεςμάτων (π.χ. μουςεία, εκκλθςίεσ, πλατείεσ, εςτιατόρια, εμπορικά
καταςτιματα κ.α.)



Ραρουςίαςθ εμπλουτιςμζνου περιεχομζνου ανά ςθμείο ενδιαφζροντοσ (κείμενα, ςυλλογι
φωτογραφιϊν, κζςθ ςτον χάρτθ)



Διαδρομζσ: Λειτουργία "Selfguidedtour" όπου ο χριςτθσ μπορεί να ακολουκιςει μια προτεινόμενθ
διαδρομι με ςθμεία ενδιαφζροντοσ όπου παράλλθλα βλζπει το εκάςτοτε πλθροφοριακό υλικό. Οι
διαδρομζσ δθμιουργοφνται δυναμικά μζςα από το διαχειριςτικό ςφςτθμα. Θ διαδρομι
αποτυπϊνεται ςτον χάρτθ μαηί με τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ όπου πατϊντασ πάνω ςε ζνα ςθμείο
ενδιαφζροντοσ ο χριςτθσ μπορεί να πάρει παραπάνω πλθροφορίεσ για αυτό.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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"SelectedPhotos" με επιλεγμζνεσ φωτογραφίεσ, όπου όταν τισ επιλζξει ο χριςτθσ τον οδθγοφν ςτο
αντίςτοιχο ςθμείο ενδιαφζροντοσ.



Ραρουςίαςθ ομαδοποιθμζνων ςθμείων ςτον χάρτθ και παρουςίαςθσ τουσ μζςα από ζνα ςθμείο
ενδιαφζροντοσ (π.χ. ςτθν ενότθτα "WiFi" να εμφανίηονται τα ςθμεία που παρζχεται δωρεάν
αςφρματο δίκτυο ςτθν πόλθ).



Σφνδεςθ ςτον λογαριαςμό που ζχει δθμιουργθκεί από τθν ιςτοςελίδα



Ρρόςβαςθ ςτισ λειτουργίεσ του προςωπικοφ ταξιδιωτικοφ οδθγοφ, TripPlanner και Ρροτιμιςεων.

Χαρακτθριςτικά:














Ρολυγλωςςικότθτα,
Σθμεία ενδιαφζροντοσ
Ρροτεινόμενεσ διαδρομζσ
Χριςιμεσ πλθροφορίεσ
Δραςτθριότθτεσ
Εκδθλϊςεισ
Trip Planner
Photo & Video Galleries
Ρλθροφόρθςθ βάςθ εντοπιςμοφ κζςεωσ
Χριςθ Online και Offline Maps,
Ενότθτα "MyPlaces" όπου οι χριςτεσ μποροφν να δθμιουργιςουν τον προςωπικό τουσ τουριςτικό
οδθγό
Pushnotifications για άμεςθ επικοινωνία με τουσ χριςτεσ τθσ εφαρμογισ
Διαςφνδεςθ με social media

Θ εφαρμογι για ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα κα πρζπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιςτο τισ κάτωκι αναφερόμενεσ
λειτουργίεσ:
1) Ψθφιακι ξενάγθςθ με εφχρθςτθ διαδραςτικι πλοιγθςθ ςτο χϊρο των ςθμείων ενδιαφζροντοσ
(πολιτιςμικοφ και τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ).
2) Ρροτάςεισ πολιτιςτικϊν διαδρομϊν με βάςθ τθν επιτόπια κζςθ και τα κριτιρια ενδιαφζροντοσ του
επιςκζπτθ.
3) Επιλογι και προβολι προγράμματοσ επιςκζψεων.
4) Άντλθςθ και προβολι πλθροφοριϊν για τεκμιρια, ςθμεία ενδιαφζροντοσ ι διαδρομζσ με βάςθ τθν
χωρικι κζςθ του επιςκζπτθ, που αντλείται από τθν ενςωματωμζνθ λειτουργία του GPS τθσ ςυςκευισ ι
αναηιτθςθσ με λζξεισ – κλειδιά.
5) Ρρόταςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν με βάςθ τισ τάςεισ και προτιμιςεισ που
αποτυπϊνονται ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
6) Αξιοποίθςθ του κοινωνικοφ δικτφου του επιςκζπτθ για διαμοιραςμό τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ.
7) Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ τθσ επίςκεψθσ του χριςτθ και χρονοπρογραμματιςμοφ, ανάλογα με τον χρόνο,
τον τόπο και τα ενδιαφζροντά του.
8) Υποδοχι λίςτασ με επιλογζσ του χριςτθ από τθν υπθρεςία παροχισ πλθροφοριϊν για πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
9) Υπολογιςμόσ χρόνου μετακινιςεων με χριςθ εναλλακτικϊν μεταφορικϊν μζςων (όπου αυτό είναι
δυνατό), χρθςιμοποιϊντασ υπάρχουςεσ δικτυακζσ υπθρεςίεσ (π.χ. GoogleMaps).
10) Λειτουργία αποδοτικισ διαχείριςθσ δεδομζνων, με ομάδεσ περιεχομζνου που προκφπτουν από το
υποςφςτθμα ομαδοποίθςθσ, αυτόματθσ ταξινόμθςθσ ςε κατθγορίεσ όπωσ αξιοκζατα και κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ και θ αντιςτοίχθςισ τουσ με δομθμζνθ γνϊςθ, π.χ. αντικείμενα / ζννοιεσ που
αναπαρίςτανται ωσ διαςυνδεδεμζνα δεδομζνα (LinkedData) με χριςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ κειμζνου.
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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11) Λειτουργία κοινοποίθςθσ τθσ εμπειρίασ του επιςκζπτθ μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν (API’ s), οι οποίεσ
πρζπει να είναι διακζςιμεσ για εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ Facebook, Twitter, YouTube,
Google+ κ.λ.π.
12) Λειτουργία που προτείνει ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ και διαδρομζσ (ανάλογα με τισ προτιμιςεισ που κα
ζχει δθλϊςει ο κάκε χριςτθσ κακϊσ και τθ κζςθ του) και να δθμιουργεί με τθν κακοδιγθςθ του χριςτθ μια
βζλτιςτθ διαδρομι. Οι διαδρομζσ αυτζσ κα πρζπει να προβλεφκεί να μποροφν να περιλαμβάνουν ςτο
μζλλον και τουριςτικζσ υπθρεςίεσ (διαμονι, εςτίαςθ, διαςκζδαςθ κλπ).
13) Λειτουργία που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να μεταφορτϊςουν τισ διαδρομζσ και το ςφνολο των
πλθροφοριϊν που ζχουν επιλζξει ςτον ψθφιακό οδθγό και με τθν βοικεια του ενςωματωμζνου
ςυςτιματοσ GPS τθσ ςυςκευισ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, να κακοδθγοφνται ςτισ τοποκεςίεσ που
ζχουν επιλζξει και να ενθμερϊνονται με ςχετικζσ πλθροφορίεσ.
14) Λειτουργία κατάταξθσ των προτεινόμενων ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν κακϊσ και
ανακάλυψθ νζων ςθμείων και διαδρομϊν με δυναμικό τρόπο με βάςθ τισ προτιμιςεισ που εκφράηονται
από άλλουσ επιςκζπτεσ μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ Facebook, Flickr, Twitter, YouTube,
Google+ κ.τ.λ.
15) Λειτουργία πλθροφόρθςθσ για δραςτθριότθτεσ που μπορεί κανείσ να πραγματοποιιςει επιςκεπτόμενοσ
το Διμο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, ςτοιχεία όπωσ τφποσ
δραςτθριότθτασ, ακριβισ τοποκεςία (γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ), ωράρια λειτουργίασ, καταλθκτικζσ
θμερομθνίεσ, αργίεσ, ελάχιςτοσ / αναμενόμενοσ / μζγιςτοσ χρόνοσ επίςκεψθσ κ.λ.π.
16) Λειτουργία περιγραφισ ςφνκετων δραςτθριοτιτων όπωσ ολιγοιμερεσ εκδρομζσ / επιςκζψεισ, με
αναλυτικι περιγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων τουσ, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο παράλλθλοσ
προγραμματιςμόσ άλλων δραςτθριοτιτων.
17) Λειτουργία για αυτόματθ ι θμιαυτόματθ ςυλλογι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τισ δικτυακζσ
τοποκεςίεσ των φορζων που παρζχουν τισ δραςτθριότθτεσ. Για τθν αποκικευςθ τθσ παρεχόμενθσ
πλθροφορίασ να χρθςιμοποιθκοφν ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ (οντολογίεσ / ταξονομίεσ)
που κα επιτρζπουν τθ ςθμαςιολογικι ανάκτθςι τθσ και τθν διαςφνδεςθ τθσ με άλλεσ υπθρεςίεσ /
προγράμματα.
18) Λειτουργία που προτείνει δραςτθριότθτεσ για επιλεγμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, οι οποίεσ ταιριάηουν
με το προφίλ του χριςτθ και ζχουν τφχει κετικισ κρίςθσ από άλλουσ επιςκζπτεσ με παρόμοιο προφίλ. Από
τθ ςτιγμι που ο χριςτθσ επιλζξει τισ επικυμθτζσ δραςτθριότθτεσ, το ςφςτθμα αναλαμβάνει να τισ εντάξει
ςτο προςωπικό του θμερολόγιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ χρονικζσ απαιτιςεισ και περιοριςμοφσ κάκε
δραςτθριότθτασ, τουσ χρόνουσ μετακινιςεων κακϊσ και τισ υπάρχουςεσ δεςμεφςεισ του χριςτθ, όπωσ
αυτζσ καταγράφονται ιδθ ςτο θμερολόγιό του.
19) Λειτουργία ανάγνωςθσ του θμερολόγιου του χριςτθ (υποςτιριξθ για GoogleCalendar ι ιςοδφναμο) ι
ενθμζρωςθσ του θμερολόγιου του χριςτθ με τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ.
20) Λειτουργία ειςαγωγισ λίςτασ με τισ επιλογζσ του χριςτθ από τθν υπθρεςία παροχισ πλθροφοριϊν για
πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
21) Λειτουργία υπολογιςμοφ χρόνων μετακινιςεων με χριςθ εναλλακτικϊν μεταφορικϊν μζςων (όπου
αυτό είναι δυνατό), χρθςιμοποιϊντασ υπάρχουςεσ δικτυακζσ υπθρεςίεσ όπωσ GoogleMaps ι ιςοδφναμο.
22) Λειτουργία προγραμματιςμοφ δραςτθριοτιτων, χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονουσ αλγορίκμουσ
χρονοπρογραμματιςμοφ. Δραςτθριότθτεσ που δεν μποροφν να προγραμματιςτοφν κα αναφζρονται ςτον
χριςτθ.
23) Λειτουργία διατιρθςθσ ςτο προφίλ του χριςτθ των προτιμιςεϊν του, αναφορικά με τον τρόπο
προγραμματιςμοφ των δραςτθριοτιτων ςτον χρόνο και δυναμικισ ενθμζρωςθσ του προφίλ χριςτθ.
24) Λειτουργία λιψθσ ανάδραςθσ από τον χριςτθ για τθν ακρίβεια των παρεχόμενων ςτοιχείων (χρονικϊν,
γεωγραφικϊν κ.λ.π.), αλλά και τθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και ενθμζρωςθ ςχετικά τθσ
βάςθσ δεδομζνων αλλά και των πολιτιςτικϊν φορζων, που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ.
25) Λειτουργίεσ που διαςφαλίηουν ότι οι παραπάνω υπθρεςίεσ να υλοποιοφνται με τρόπο που ςζβονται και
προςτατεφουν τθν ιδιωτικότθτα του χριςτθ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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26) Λειτουργίεσ που ενιςχφουν τθν εμπειρία χριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, αξιοποιϊντασ τα δεδομζνα
που ςυλλζγονται κατά τθν χριςθ τθσ υπθρεςίασ για τθν βελτίωςθ αυτισ.
27) Θ ψθφιακι ξενάγθςθ ςτα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ περιοχισ πρζπει να προςφζρεται με δφο είδθ
διεπαφισ: διεπαφι λίςτασ και διεπαφι χάρτθ. Για να ξεπεραςτοφν οι περιοριςμοί των κινθτϊν ςυςκευϊν
(μικρι οκόνθ, μθ ακριβισ επιλογι ςθμείων με χριςθ αφισ), θ διεπαφι παρουςίαςθσ πρζπει να
υποςτθρίηει:
a) Λειτουργία ιεραρχικισ παρουςίαςθσ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ, π.χ. οργάνωςθ και προβολι ςε
δφο ι περιςςότερα επίπεδα (π.χ. επίπεδο πόλθσ/χωριοφ, επίπεδο γειτονιάσ, κλπ.)
b) Λειτουργία προςαρμοηόμενθσ παρουςίαςθσ ςθμείων ςτο χάρτθ με τεχνικζσ ομαδοποίθςθσ, π.χ.
όταν πολλά ςθμεία ενδιαφζροντοσ βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ μεταξφ τουσ αυτά
ομαδοποιοφνται και προβάλλονται ςτο χάρτθ ςαν ζνα «ςφνκετο» ςθμείο, το οποίο όταν επιλεχκεί
από τον επιςκζπτθ αναλφεται ςτισ ςυνιςτϊςεσ του.
28) Λειτουργία εκτφπωςθσ– εξαγωγισ ςε αρχεία (xml, csv) ςυγκεντρωτικισ λίςτασ τεκμθρίων. Ο χριςτθσ κα
μπορεί να επιλζγει τα πεδία που κζλει να περιλαμβάνονται ςτθν λίςτα.
29) Λειτουργία υποςτιριξθσ μαηικισ ειςαγωγισ δεδομζνων.
Οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ, πζραν των παραπάνω κα πρζπει να ζχουν και τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ:







Δθμιουργία λογαριαςμοφ - Login
Δθμιουργία Ρροφίλ
o Στο προφίλ τουσ κα μποροφν να δθλϊςουν τισ κατθγορίεσ για τισ οποίεσ ενδιαφζρονται (π.χ.
εκδθλϊςεισ, μουςεία κλπ), οι οποίεσ κα λαμβάνονται υπόψθ ςτθν αποςτολι
Pushnotifications και ςτθν προβολι ςθμείων ςτον χάρτθ
Trip Planner
Αγαπθμζνα
o Για κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ κα υπάρχει δυνατότθτα προςκικθσ ςτα αγαπθμζνα,
προκειμζνου ο επιςκζπτθσ να ζχει μαηεμζνα ςε ζνα ςθμείο τισ επιλογζσ του
Αξιολόγθςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ
o Ο επιςκζπτθσ κα μπορεί να βακμολογεί (1 - 5 αςτζρια)

Θ εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία tripplanner. Ο TripPlanner κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτον
χριςτθ να ορίςει τισ ϊρεσ/μζρεσ που κα ταξιδεφςει (από - ζωσ) και ςτθν ςυνζχεια να προςκζςει ςε κάκε
θμζρα τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που κζλει να επιςκεφτεί. Τα ςθμεία αυτά κα μπορεί να τα τοποκετιςει ςε
ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ τθσ θμζρασ (πρωί, μεςθμζρι, απόγευμα, βράδυ) ϊςτε να φτιάξει το πρόγραμμα
του.
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ ο ανάδοχοσ επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν
προςφορά του ενδεικτικά Mockups τθσ παραπάνω λειτουργικότθτασ ι/ και να ςυμπεριλάβει ζνα ςχετικό
URL ςτο οποίο βρίςκεται μία αντίςτοιχθ υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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3.
Τμιμα 3 - Ρλατφόρμα Internet of Things ςε πλιρθ διαςφνδεςθ με μικροαιςκθτιρεσ και
υποςφςτθμα παραγωγισ αναφορϊν και ειδοποιιςεων
3.1 Υποςφςτθμα 1: Δίκτυο αιςκθτιρων
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβεί ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ δφο(2) κόμβων μετεωρολογικϊν
δεδομζνων, τριάντα πζντε (35) beacons και τρεισ (3) κόμβουσ για μζτρθςθ ςυνάκροιςθσ κοινοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων αιςκθτιρων. Το ςφνολο των δεδομζνων κα διαχειρίηονται από
κεντρικι πλατφόρμα (IoT) με λειτουργίεσ παραγωγισ αναφορϊν και ειδοποιιςεων.
Υποςφςτθμα μετεωρολογικϊν δεδομζνων
Αποτελεί το ςφνολο των μετεωρολογικϊν ςτακμϊν ι ςτακμϊν βιοκλιματικισ που κα εγκαταςτακοφν ςε
επιλεγμζνεσ περιοχζσ με ςκοπό τθν με ακρίβεια ςυγκζντρωςθ μετριςεων για το μικροκλίμα τθσ περιοχισ
και για το πωσ αυτό αλλάηει με βάςθ τθν αςτικι παρζμβαςθ. Τα μετεωρολογικά όργανα μζτρθςθσ είναι
κερμοκραςίασ, υγραςίασ, πνζοντοσ ανζμου (διεφκυνςθ και ταχφτθτα) και μζτρθςθσ θλιακισ ακτινοβολίασ.
Τα μετεωρολογικά ςτοιχεία που κα λθφκοφν, κα μποροφν να αναλυκοφν και να ποςοτικοποιθκοφν ςε
ςυγκριτικοφσ δείκτεσ, που κα αναδεικνφουν τθν προςδοκϊμενθ από τθν παρζμβαςθ αλλαγι/ βελτίωςθ του
μικροκλίματοσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και κατά ςυνζπεια τθν προςταςία του ευπακοφσ πλθκυςμοφ
κατά τθν καλοκαιρινι κυρίωσ περίοδο. Συγκεκριμζνα, κα εγκαταςτακεί μετεωρολογικόσ ςτακμόσ με όργανα
μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ, ταχφτθτασ και διεφκυνςθσ πνζοντοσ - ριπαίου ανζμου, κακϊσ και
πυρανόμετρο, για τθν μζτρθςθ τθσ ολικισ θλιακισ ακτινοβολίασ επί οριηόντιου επιπζδου για τθν
βιοκλιματικι. Ο ςτακμόσ κα ζχει αδιάλειπτθ αςφρματθ ςφνδεςθ και κα αποςτζλλει τα δεδομζνα μζτρθςθσ
ςτθν πλατφόρμα προβολισ μετριςεων κακϊσ και ςτθν mobileεφαρμογι ξενάγθςθσ του Τμιματοσ 2. Οι
απαιτιςεισ είναι οι ακόλουκεσ:
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ



Αρικμόσ μονάδων



Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ του
αςφρματου μετεωρολογικοφ ςτακμοφ

ΝΑΙ



Να διακζτει εςωτερικι και εξωτερικι
μονάδα. Θ εςωτερικι μονάδα βρίςκεται
ςε κλωβό προςταςίασ.

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

2

Να ςυνοδεφεται από:


Κονςόλα παρουςίαςθσ μετριςεων
Αιςκθτιρεσ

ΝΑΙ

Υλικάεγκατάςταςθσ





Να ςυμπεριλαμβάνει εςωτερικοφσ (μζςα
ςτον κλωβό) αιςκθτιρεσ:
-

Θερμοκραςίασ

-

Υγραςίασ

Να
ςυμπεριλαμβάνει
αιςκθτιρεσ:
Βροχόμετρο

ΝΑΙ

εξωτερικοφσ
ΝΑΙ

Αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

Αιςκθτιρασ Υγραςίασ
Ανεμόμετρο
Θλιακισ ακτινοβολίασ (solar radiation)
ΥπεριϊδουσΑκτινοβολίασ (UV radiation)


Το καλϊδιο του ανεμόμετρου να είναι
τουλάχιςτον 10m και να μπορεί να
επεκτακεί περαιτζρω

ΝΑΙ

Θ προςφερόμενθ κονςόλα κα πρζπει να
ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:

ΝΑΙ

- Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ
ο
ο
0 C – 60 C
- Να διακζτει μπαταρίεσ (εκτόσ του
τροφοδοτικοφ 220V), προςφζροντασ τθσ
αυτονομία λειτουργίασ για 9 μινεσ
-Να ζχει LED ενδείξεισ
- Να ζχει αςφρματθ επικοινωνία με τουσ
αιςκθτιρεσ με εμβζλεια 300m, αν
υπάρχει οπτικι επαφι, και τουλάχιςτον
50 – 100m διαμζςου τοίχων



- Να ζχει δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςυναγερμϊν (alarms), αν κάποιο από τα
κατϊφλια
μετριςεων
αιςκθτιρων
ξεπεραςτεί.
-Να ζχει δυνατότθτα ζνδειξθσ ϊρασ
- Να ζχει δυνατότθτα ςτιριξθσ ςτον
τοίχο
- Να διακζτει περιοχι παρουςίαςθσ
γραφθμάτων
για
τισ
μετριςεισ
αιςκθτιρων
- Να επιτρζπει τθν παρουςίαςθ των
παρακάτω:


Ιςτορικά δεδομζνα μετριςεων
αιςκθτιρων ανά θμζρα, μινα ι
χρόνο



Μετριςεισ βαρομετρικισ πίεςθσ



Μετριςεισ κερμοκραςίασ



Μετριςεισ υγραςίασ



Μετριςεισ επιπζδου βροχισ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ






ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

Μετριςεισ ταχφτθτασ ανζμου

Να διακζτει φωτοβολταϊκό ςφςτθμα
(solarpowerpanel) φόρτιςθσ μπαταρίασ,
με ιςχφσ 0,5 Watt

ΝΑΙ

Να διακζτει μπαταρία, με διάρκεια
ηωισ:

ΝΑΙ

-οκτϊ μθνϊν χωρίσ θλιοφάνεια
-δφο ετϊν με χριςθ του φωτοβολταϊκοφ
Να αναφερκεί το είδοσ τθσ μπαταρίασ



Θερμοκραςία
λειτουργίασ
μετεωρολογικοφ ςτακμοφ - 40οC ζωσ
65οC

ΝΑΙ



Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ και το
βάροσ του μετεωρολογικοφ ςτακμοφ

ΝΑΙ

Μονάδα διαςφνδεςθσ κονςόλασ διαχείριςθσ ςε Η/Υ και διαδίκτυο


Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ του
προϊόντοσ

ΝΑΙ



Αρικμόσ μονάδων τρεισ (3)

ΝΑΙ



Να
παρζχεται
μετεωρολογικι
ιςτοςελίδα,
ςτθν
οποία
κα
προβάλλονται οι μετριςεισ των
αιςκθτιρων, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ.

ΝΑΙ



Να παρζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτον
Θ/Υ μζςω ςειριακισ κφρα ι/και USB.

ΝΑΙ



Να διακζτει webconfiguration για τθ
ρφκμιςθ των παραμζτρων (π.χ. αλλαγι
πόρτασ, ςτατικό IPκ.λ.π.).

ΝΑΙ



Να ζχει δυνατότθτα διαχείριςθσ πολλϊν
απομακρυςμζνων
ι/και
τοπικϊν
ςτακμϊν μζςω ενόσ Θ/Υ.

ΝΑΙ



Να παρζχεται θ δυνατότθτα μετάδοςθσ
των δεδομζνων μζςω GPRSι WiFi

ΝΑΙ

Οι δφο (2) κόμβοι μετεωρολογικϊν δεδομζνων κα εγκαταςτακοφν ςτα ςθμεία:
I.
Φάροσ - Αλεξανδροφπολθ
II.
Κοςμοςϊτειρα – Φζρρεσ
Τα παραπάνω ςθμεία δφναται να αλλάξουν με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Υποςφςτθμα ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων επιςκεψιμότθτασ χϊρου παρζμβαςθσ (ςυνάκροιςθ κοινοφ)
Θα αναπτυχκεί εξειδικευμζνθ διαδικτυακι εφαρμογι ςυγκζντρωςθσ χριςιμων πλθροφοριϊν
(visitoranalytics) για τουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να απαιτείται κάποια ενζργεια
από τουσ επιςκζπτεσ. Μζςω τθσ εφαρμογισ κα δίνεται δυνατότθτα να παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςτοιχεία
επιςκεψιμότθτασ του χϊρου παρζμβαςθσ, όπωσ χρόνοσ παραμονισ, οι μζρεσ/ ϊρεσ επίςκεψθσ, θ
ςυχνότθτα επίςκεψθσ ενόσ/ κάκε χριςτθ, ποια ςθμεία του πάρκου ζχουν τθν μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα
(heatmap), πωσ μετακινοφνται οι επιςκζπτεσ ςτο χϊρο, αρικμόσ πολιτϊν που επιςκζπτονται τον χϊρο βάςει
ϊρασ/ θμζρασ/ μινα (visitorfootfall) κλπ. Πλεσ οι πλθροφορίεσ κα προβάλλονται με τθν βοικεια
διαγραμμάτων (barcharts, piechartsκλπ) για τθν εφκολθ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και λιψθ αποφάςεων
από τθν Αρχι.Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ καλείται να τεκμθριϊςει αναλυτικά ςτθν προςφορά του, τον
προτεινόμενο τρόπο/ μθχανιςμό/ λφςθ ςυγκζντρωςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων επιςκεψιμότθτασ, κακϊσ
και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςει για τθν ανάπτυξθ τθσ ςχετικισ εφαρμογισ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα
αξιολογιςει ανάλογα τθν προτεινόμενθ λφςθ, τθν εφικτότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ. Σθμειϊνεται
ότι όλεσ οι πλθροφορίεσ που κα ςυγκεντρϊνονται μζςω τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να είναι ανϊνυμεσ, ϊςτε
να τθροφνται οι κανονιςμοί προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ και των προςωπικϊν δεδομζνων των πολιτϊν.
Οι απαιτιςεισ είναι οι ακόλουκεσ:

Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

1

Υλοποίθςθ μθχανιςμοφ και ανάπτυξθσ
εφαρμογισ
για
τθν
ςυγκζντρωςθ
πλθροφοριϊν
ςχετικϊν
με
τθν
επιςκεψιμότθτα πολιτϊν ςτον χϊρο
παρζμβαςθσ, χωρίσ να απαιτείται κάποια
ενζργεια από τουσ επιςκζπτεσ.

ΝΑΙ

2

Να
τεκμθριωκεί
αναλυτικά
ο
προτεινόμενοσ τρόποσ/ μθχανιςμόσ/ λφςθ
για τθν ςυγκζντρωςθ και διαχείριςθ
δεδομζνων επιςκεψιμότθτασ.

ΝΑΙ

3

Θ εφαρμογι να υλοποιθκεί ςε εργαλεία
ανάπτυξθσ με χριςθ ανοιχτϊν προτφπων
και χριςθ εργαλείων ανοιχτοφ κϊδικα
(opensource), ϊςτε να μθν απαιτείται
επιπλζον αγορά λογιςμικοφ για να
εγκαταςτακεί και να μπορεί να
τροποποιθκεί και να χρθςιμοποιθκεί
μελλοντικά.

ΝΑΙ

4

Να διευκρινιςτεί ο τρόποσ και τα εργαλεία
ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ (επί ποινι
αποκλειςμοφ)

ΝΑΙ

5

Θ εφαρμογι κα ζχει δυνατότθτα να
παρουςιάηει
ςτατιςτικά
ςτοιχεία

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

επιςκεψιμότθτασ του χϊρου όπωσ:
-

Χρόνοσ παραμονισ

-

Μζρεσ/ ϊρεσ επίςκεψθσ

Συχνότθτα επίςκεψθσ ενόσ/ κάκε
χριςτθ
Σθμεία του πάρκου
μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτασ

με

τθν

Ρωσ επιλζγουν να μετακινθκοφν
οι επιςκζπτεσ ςτο χϊρο παρζμβαςθσ
Αρικμόσ
πολιτϊν
που
επιςκζπτονται το χϊρο βάςει τθσ ϊρασ/
θμζρασ/ μινα κλπ
Δυνατότθτα να παρζχονται
ςτατιςτικά ςτοιχεία όπωσ:
6

επιπλζον

ΕΡΙΘΥΜΘΤΟ

Επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτο
χϊρο βάςει φφλου/ θλικίασ / ϊρασ &
θμζρασ προςζλευςθσ κλπ
Σελίδεσ που
επιςκζπτονται κλπ

προτιμοφν

να

7

Οι πλθροφορίεσ που κα τθροφνται κα
είναι ανϊνυμεσ για τθν προςταςία
προςωπικϊν δεδομζνων χρθςτϊν

8

Ροςότθτα

ΝΑΙ

3

Οι τρεισ (3) κόμβοι για τθ μζτρθςθ ςυνάκροιςθσ κοινοφ κα εγκαταςτακοφν:
ι. Στθν πλατεία Φάρου ςτθν Αλεξανδροφπολθ
ιι. Στθν πλατεία του ιεροφ ναοφ Ραναγίασ Κοςμοςϊτειρασ ςτισ Φζρεσ
Ιιι. Στα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανοφπολθσ ςτα Λουτρά
Τα παραπάνω ςθμεία δφναται να αλλάξουν με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Δίκτυο με beacons
Σε τριάντα πζντε (35) επιλεγμζνα ςθμεία ενδιαφζροντοσ κα υπάρχει θ ςιμανςθ με τθ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ Beacon. Οι H ςυςκευζσ beacons κα επικοινωνοφν αςφρματα, μζςω Bluetooth χαμθλισ
κατανάλωςθσ (BLE 4.0), αμφίδρομα με άλλεσ ςυςκευζσ (πχ Smartphone). Είναι ζνα είδοσ τεχνολογίασ μικροεντοπιςμοφ που μπορεί να ςυνδεκεί με οποιαδιποτε τοποκεςία ι αντικείμενο, από τοίχουσ και πάγκουσ
ζωσ ανκρϊπουσ και προϊόντα. Μεταδίδουν μικροςκοπικά ραδιοςιματα τα οποία μποροφν να λάβουν και να
ερμθνεφςουν τα smartphones, ξεκλειδϊνοντασ τθν αναγνϊριςθ μζςω μικρο-εντοπιςμοφ και βάςει
περιεχομζνου. Μπορεί να λειτουργεί με θ χωρίσ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο αφοφ το περιεχόμενο ςτζλνεται ςτο
χριςτθ τοπικά μζςω Bluetooth (Ρροχποκζτει να ζχει κατεβάςει ο χριςτθσ τθ ςχετικι εφαρμογι (βλζπε
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Τμιμα 2) ςτο κινθτό του και να ζχει ενεργοποιθμζνο το bluetooth για τθν ςφνδεςθ με το beacon και τθν
παρουςίαςθ offline περιεχομζνου). Hεγκατάςταςθ των beacons κα γίνει με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σθμεία εγκατάςταςθσ
Ενδεικτικά τα τριάντα πζντε (35) ςθμεία ενδιαφζροντοσ όπου κα υπάρχει θ ςιμανςθ με τθ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ Beacon είναι τα εξισ:
1.
Ο φάροσ
2.
Θ ιερά μονι Ραναγίασ Κοςμοςϊτειρασ
3.
Θ αρχαία πόλθ Ηϊνθ
4.
Τα ρωμαϊκά Λουτρά Τραιανοφπολθσ
5.
Ο αρχαίοσ Δορίςκοσ
6.
Το Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ
7.
Το Εκκλθςιαςτικό Μουςείο Αλεξανδροφπολθσ
8.
Το Ιςτορικό Μουςείο Αλεξανδροφπολθσ
9.
Θ Καππαδοκικι Εςτία Εβρου
10.
Το Μουςείο Σαρακατςάνικθσ Ραράδοςθσ Αιςφμθσ
11.
Το Αρχαιολογικό Μουςείο Αλεξανδροφπολθσ
12.
Θ Ηαρίφειοσ Ραιδαγωγικι Ακαδθμία
13.
Θ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ - Καπνομάγαηο
14.
Το κτίριο του παλιοφ Σιδθροδρομικοφ Στακμοφ Αλεξανδροφπολθσ
15.
Το Σπιλαιο-Ιερόσ Ναόσ Αγίων Θεοδϊρων
16.
Τα Καςτρα ςτον Αβαντα
17.
Ο ιερόσ ναόσ Γεννεςίου τθσ Θεοτόκου ςτθ Νίψα
18.
Οι παραδοςιακοί Ανεμόμυλοι ςτθ Μελία
19.
Τα Οκωμανικά ΧαμαμΜακρθσ
20.
Ο Νεολικικόσ Οικιςμοσ Μάκρθσ
21.
Ο Ιερόσ Ναόσ Αγίασ Αναςταςίασ Φαρμακολφτριασ Μάκρθσ
22.
Ο Κακολικόσ Ναόσ Αλεξανδροφπολθσ
23.
Θ Ιερά Μονι Ραναγία του Εβρου
24.
Θ ΙεραΜονθ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου
25.
Ο Ιερόσ Μθτροπολιτικόσ Ναόσ Αγίου Νικολάου Αλεξανδροφπολθσ
26.
Ο Ιερόσ Ρροςκυνθματικόσ ναόσ Αγίασ Μαρίνασ Μαΐςτρου
27.
Ο Ιερόσ ναόσ αγίου Γεωργίου Ρόταμου
28.
Ο Ιερόσ Ναόσ Αγίου Δθμθτρίου Ιάνασ
29.
Ο Ιαματικά Λουτρά Τραϊανοφπολθσ
30.
Θ ςπθλιά του κφκλωπα ςτθ Μάκρθ
31.
Το αγαλμα τθσ Δόμνασ Βιηβίηθ ςτθν παραλία Αλεξανδροφπολθσ
32.
Θ προτομι του Βιηυθνοφ ςτθν πλατεία Κφπρου Αλεξανδροφπολθσ
33.
Το Ξωκλιςι τθσ Αγίασ Ραραςκευισ Μάκρθσ
34.
Το μνθμείο του Ροντιακοφ ελλθνιςμοφ ςτθν παραλία Αλεξανδροφπολθσ
35.
Ο αρχαίοσ ελαιϊνασ Μάκρθσ
Τα παραπάνω ςθμεία δφναται να αλλάξουν με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Τεχνικά χαρακτθριςτικά του πρωτοκόλλου ibeacons
Το πιο διαδεδομζνα πρωτόκολλο για χριςθ beacons είναι το ibeacons. Tο μζγιςτο εφροσ του ςιματοσ
εκπομπισ εξαρτάται από τθ ρφκμιςθ ιςχφοσ μετάδοςθσ, κακϊσ και από ευρφτερουσ περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ. Τα ςιματα μποροφν να υποςτοφν παρεμβολζσ, να διαπεράςουν ι να απορροφθκοφν από
φυςικά εμπόδια τισ τοίχοι πινακίδεσ κλπ. Θ προεπιλεγμζνθ ιςχφσ εκπομπισ δφναται να οριςτεί ςε -12 dBm
(dBm – μονάδα απόλυτθσ ςτάκμθσ αναφερόμενθ ςε ιςχφ 1 mW (μιλιβάτ), ςφμφωνα με τισ κανόνεσ κα
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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πρζπει να χρθςιμοποιείται ο όροσ dBmW, ωςτόςο εδϊ ζχει υιοκετθκεί ο όροσ dBm). Το επίπεδο ιςχφοσ
μετάδοςθσ μπορεί να ρυκμιςτεί από τον χριςτθ με τθν εφαρμογι διαχείριςθσ των Beacons. Θ ρφκμιςθ
απόςταςθσ εκπομπισ ςιματοσ του beacon μπορεί να πάρει ενδεικτικά τιμζσ από2 ζωσ 70 μζτρα
3.2 Υποςφςτθμα 2: ΙοΤ πλατφόρμα
Θα αναπτυχκεί εξειδικευμζνθ διαδικτυακι πλατφόρμα για τθν ςυγκζντρωςθ, αποκικευςθ και επεξεργαςία
όλων των μετροφμενων μεγεκϊν, τα οποία κα ςυλλζγονται μζςω του εγκατεςτθμζνου ςυςτιματοσ
τθλεμετρίασ. Τα ςυλλεχκζντα και αποκθκευμζνα δεδομζνα ςτθν διαδικτυακι πλατφόρμα κα είναι
προςβάςιμα ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ (πολίτεσ, περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, εκπαιδευτικά
ιδρφματα κ.λ.π.) μζςω ςυγκεντρωτικισ οκόνθσ προβολισ μετριςεων (dashboard), ενϊ κα προςφζρονται και
ωσ ανοιχτά δεδομζνα τισ περαιτζρω ενθμζρωςθ και επεξεργαςία.
Θα προβάλλονται τισ ζκτακτεσ ανακοινϊςεισ ςτο dashboardαλλά και ςτο Mobileapp του Τμιματοσ 3 με
αποδζκτεσ κυρίωσ επιςκζπτεσ τισ περιοχισ ςε περίπτωςθ επικίνδυνων φαινομζνων υψθλζσ κερμοκραςίεσ
κ.λ.π. Ταυτόχρονα, οι χριςτεσ τισ πλατφόρμασ κα μποροφν να δθμιουργοφν αναφορζσ με το ιςτορικό
μετριςεων τισ μεγζκουσ ςε βάκοσ χρόνου, ςε επίπεδο θμζρασ/ εβδομάδασ/ μινα και ςε μια ι περιςςότερεσ
περιοχζσ ενδιαφζροντοσ, ενϊ μζςω τισ δυνατότθτασ δθμιουργίασ ςτατιςτικϊν γραφθμάτων (bar-charts,
area-charts, pie-charts) κα μποροφν να πραγματοποιοφν ςφγκριςθ/ επεξεργαςία των δεδομζνων ανά
ςθμείο ενδιαφζροντοσ/ μετροφμενο μζγεκοσ/ χρονικι περίοδο κλπ.
Θα δίνεται δυνατότθτα απεικόνιςθσ χαρτϊν με προβολι των δεδομζνων μζτρθςθσ από τισ ςτακμοφσ
μζτρθςθσ ςε κάκε ςθμείο εγκατάςταςθσ, κακϊσ και δυνατότθτα πλοιγθςθσ ςτο χάρτθ (μεγζκυνςθ,
ςμίκρυνςθ, μετακίνθςθ).Το υποςφςτθμα κα παρζχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ εγγραφισ τισ υπθρεςίεσ τισ
πλατφόρμασ και απόκτθςθσ username/ password, κακϊσ και αλλαγισ του μζςω διαδικτφου.
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Το Υποςφςτθμα διαδικτυακισ πλατφόρμασ
να είναι ςε πλιρθ διαλειτουργικότθτα με το:
 Υποςφςτθμα τθλεμετρίασ για τθν
Συγκζντρωςθ
δεδομζνων
αιςκθτιρων
 Υποςφςτθμα
ςυγκζντρωςθσ
δεδομζνων επιςκεψιμότθτασ του
χϊρου παρζμβαςθσ
Θ εφαρμογι να υλοποιθκεί ςε εργαλεία
2.
ανάπτυξθσ με χριςθ ανοιχτϊν προτφπων και
χριςθ
εργαλείων
ανοιχτοφ
κϊδικα
(opensource), ϊςτε να μθν απαιτείται
επιπλζον αγορά λογιςμικοφ για να
εγκαταςτακεί
και
να
μπορεί
να
τροποποιθκεί και να
χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά.
1.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Να διευκρινιςτεί ο τρόποσ και τα εργαλεία
ανάπτυξθσ τισ εφαρμογισ για τισ
προςφερόμενεσ λειτουργίεσ/ υπθρεςίεσ
(παρουςίαςθ
δεδομζνων
αιςκθτιρων,
επιχειρθςιακι ευφυΐα) (επί ποινι
αποκλειςμοφ)
Θ φιλοξενία τθσ εφαρμογισ κα γίνει ςε
4.
υποδομζσ του αναδόχου
3.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΧΗΣΤΩΝ (για όλεσ τισ παρακάτω λειτουργίεσ/ υποεφαρμογζσ)
5.

Ρλιρωσ διαδικτυακι (web‐based) εφαρμογι

Να προςδιοριςτεί και να περιγραφεί ο
μθχανιςμόσ θλεκτρονικισ εγγραφισ ςτισ
υπθρεςίεσ τθσ πλατφόρμασ και απόκτθςθσ
ςτοιχείων
πρόςβαςθσ
χρθςτϊν
(usercredentials)
Αποκικευςθ ςτοιχείων πρόςβαςθσ χρθςτϊν
7.
(usercredentials) ςε ςχεςιακι βάςθ
δεδομζνων
Οι χριςτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα αλλαγισ
8.
password
μζςω
διαδικτφου,
χωρίσ
παρζμβαςθ
τουδιαχειριςτι
ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΩΝ
Ρρόςβαςθ ςτα ςυλλεγόμενα, αποκθκευμζνα
9.
δεδομζνα από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ
χριςτεσ (πολίτεσ περιβαλλοντικζσ
οργανϊςεισ, εκπαιδευτικά ιδρφματα κ.λ.π.),
μζςω ςυγκεντρωτικισ οκόνθσ προβολισ
μετριςεων (dashboard).
Ραραγωγι και διάκεςθ ανοιχτϊν δεδομζνων
10.
μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν από τθν περιοχι
εφαρμογισ προσ χριςθ και εκμετάλλευςθ
από τρίτουσ φορείσ ι τουσ πολίτεσ.
Αποςτολι ειδοποιιςεων με email ςε
11.
επιλεγμζνεσ διευκφνςεισ ςε περίπτωςθ που
οι τιμζσ ενόσ μετροφμενου μεγζκουσ είναι
υψθλότερθ από τθν μζγιςτθ κακοριςμζνθ
τιμι.
Ρροβολι ζκτακτων ανακοινϊςεων ςτο
12.
dashboard τθσ πλατφόρμασ με αποδζκτεσ
κυρίωσ πολίτεσ τθσ περιοχισ, ςε περίπτωςθ
επικίνδυνων για τθν υγεία περιβαλλοντικϊν
φαινομζνων.
Δθμιουργία αναφορϊν προβολισ και
13.
παρουςίαςθσ ιςτορικοφ μετριςεων
τθλεματικϊν ςυςτθμάτων, ςυγκεντρωτικά
ανά

ΝΑΙ

6.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

ςθμείο εγκατάςταςθσ ι μετροφμενο μζγεκοσ
Δθμιουργία ςτατιςτικϊν γραφθμάτων (barcharts, area-charts, pie-charts) για τθν
πραγματοποίθςθ ςφγκριςθσ/ επεξεργαςίασ
δεδομζνων αιςκθτιρων ανά ςθμείο
ενδιαφζροντοσ/ μετροφμενο μζγεκοσ.
Δυνατότθτα απεικόνιςθσ χαρτϊν με τα
δεδομζνα των μετρθτικϊν τθλεματικϊν
ςυςτθμάτων αιςκθτιρων, ςε κάκε ςθμείο
εγκατάςταςθσ
Δυνατότθτα πλοιγθςθσ ςτο χάρτθ
(μεγζκυνςθ, ςμίκρυνςθ, μετακίνθςθ)
Δυνατότθτα δθμιουργίασ χάρτθ ζνταςθσ
μετριςεων/ προβλθμάτων (heatmap) για
οποιαδιποτε ροι δεδομζνων αιςκθτιρων
και ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα πχ
χάρτθσ
επιλεγμζνου ςτοιχείου επιμόλυνςθσ –
pollutionmap
Δυνατότθτα υποςτιριξθσ χρονικοφ φίλτρου.
Τα αποτελζςματα των μετριςεων κα
μποροφν να παρουςιάηονται δυναμικά ςτο
χάρτθ με μορφι animation ζτςι ϊςτε να
φαίνεται θ χρονικι εξζλιξθ.
Να παρουςιαςτοφν τα ςχετικά Mockupτων
παραπάνω λειτουργικϊν ςτθν τεχνικι
προςφορά

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.3 Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ όλου του εξοπλιςμοφ:
Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

1.

Ο Ανάδοχοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
καταγραφισ
και
αξιολόγθςθσ
τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία και
κακορίςτθκαν
οι
ακριβείσ
κζςεισ
τοποκζτθςθσ των μετρθτικϊν ςυςτθμάτων,
κα αναλάβει τθν προετοιμαςία των χϊρων
για τθν εγκατάςταςθ του ςυνόλου των
ςυςτθμάτων αιςκθτιρων

ΝΑΙ

2.

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εγκατάςταςθ
και αρχικοποίθςθ του ςυνόλου του
προμθκευόμενου
εξοπλιςμοφ
τισ
ρυκμίςεισ του και τθν παράδοςι του ςε
πλιρθ κζςθ & λειτουργία ςτθν Α.Α.

ΝΑΙ

3.

Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εγκατάςταςθ

ΝΑΙ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Α/Α

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

του
αςφρματου
εξοπλιςμοφ
να
ςυμμορφϊνεται
με
τθν
Ελλθνικι
Νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ ΕΕΤΤ

Γ. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ
Το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των επιμζρουσ παραδοτζων κα κακοριςτεί ςτθν ςχετικι ςφμβαςθ. Σε κάκε
περίπτωςθ θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 30/03/2021.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τα παραδοτζα ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζλεγχο, θ οποία
κα ενθμερϊςει τον ανάδοχο για τυχόν αλλαγζσ μζςα ςτισ επόμενεσ 15 θμζρεσ από τθν παραλαβι, ενϊ ο
ανάδοχοσ κα ζχει ςτθ διάκεςθ του 15 επιπλζον θμζρεσ ϊςτε να επιμελθκεί τισ τυχόν διορκϊςεισ και να
ολοκλθρϊςει το παραδοτζο, εντόσ των χρονικϊν ορίων που τίκενται ςτον ανωτζρω πίνακα.
Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε ςτοιχείο του οικονομικοφ αντικειμζνου πρζπει να αναγράφονται πλιρωσ τα
ςτοιχεία του προγράμματοσ που αφορά (τίτλοσ ζργου, κωδικόσ ΟΡΣ, κωδικόσ προγράμματοσ, κ.λ.π.)
Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τουσ κανόνεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ τθσ προγραμματικισ περιόδου
2014 -2020, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν (ΕΕ) 1303/2013 (άρκρα 115-117 και Ραράρτθμα ΧΙΙ)
και 1304/2013 (άρκρο 20) ωσ εξισ, να ενςωματϊνει ςε κάκε ζγγραφο που εκδίδει ςχετικό με τθν παροφςα
δράςθ τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του Ε.Ρ. που χρθματοδοτεί τθ δράςθ. Θ επικοινωνιακι ταυτότθτα κα
είναι ίδια με αυτιν που ζχει ενςωματωκεί ςτο εξϊφυλλο τθσ παροφςασ. Θ παραπάνω ςιμανςθ κα πρζπει
να εμφανίηεται υποχρεωτικά ςτα ζγραφα υλοποίθςθσ προκειμζνου να εκπλθροφνται οι όροι επιλεξιμότθτασ
των ςυγχρθματοδοτοφμενων ενεργειϊν. Τα ονοματεπϊνυμα των ςυμμετεχόντων ςτθν παροφςα δράςθ δε
δθμοςιοποιοφνται. Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να εξαςφαλίςει ότι όςοι ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ είναι
ενιμεροι ότι ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΤΡΑ και εκνικοφσ πόρουσ.
Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε ςτοιχείο πρζπει να αναγράφονται πλιρωσ τα ςτοιχεία του προγράμματοσ που
αφοροφν ςτον τίτλο του ζργου, τον κωδικό ΟΡΣ και τον κωδικό του προγράμματοσ.
Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου
Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ:
o
Ζχοντασ διαμορφϊςει μια ςαφι και ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ για το ζργο,
o
Λαμβάνοντασυπόψθτθνεμπειρίατουκαιτισβζλτιςτεσδιεκνείσπρακτικζσπουαπορρζουναπό
τθν
υλοποίθςθ παρόμοιων ζργων και
o
Αξιολογϊντασ και κάνοντασ χριςθ των εργαλείων και μεκοδολογιϊν που αυτόσ διακζτει,
υποχρεοφται να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του μια ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ
που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Θ μεκοδολογία που κα προτείνει ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε διεκνϊσ αποδεκτζσ πρακτικζσ, μεκόδουσ και πρότυπα, τα οποία
μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ & παρακολοφκθςθ του ζργου.
o
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του τθ ςτρατθγικι που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει
ςτο ζργο, τθν προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει ςε όλα τα ςτάδια του ζργου (π.χ. τεχνικζσ, εργαλεία,
ςυνεργαςίεσ κλπ), τισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, τον τρόπο ςυνεργαςίασ με το προςωπικό τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ κ.λ.π.
Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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Θα πρζπει να περιγραφεί από τον Ανάδοχο το ςχιμα Διοίκθςθσ του ζργου, θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου
και οι βαςικοί ρόλοι των μελϊν τθσ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά
του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το
προςωπικό που κα διακζςει (ομάδα ζργου), με αναλυτικι αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου
απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο. Στθν καταγραφι τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο
Υπεφκυνοσ του ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα αναλάβουν
τθν απευκείασ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ
ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου. Για κάκε μζλοσ τθσ
ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ ςτο ζργο, το αντικείμενο εργαςιϊν/
αρμοδιότθτεσ, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ τουσ κ.λ.π. Αναλυτικά οι ρόλοι και οι απαιτιςεισ από τθν
προτεινόμενθ ομάδα ζργου του υποψθφίου αναδόχου αναφζρονται ςτθν παράγραφο «Τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Α4.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει τθ Μεκοδολογία, το Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου και γενικά όλεσ τισ
ενζργειεσ και τα μζτρα που κα λαμβάνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου, προκειμζνου να
εξαςφαλιςκεί θ άρτια και ζγκαιρθ υλοποίθςι του.
Σχζδιο και Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων
Θα πρζπει να περιγραφεί από τον Ανάδοχο πωσ θ προτεινόμενθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ είναι ςυνεπισ με
τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ κινδφνων που αφοροφν το ζργο. Ριο ςυγκεκριμζνα, πωσ αντιμετωπίηονται
ηθτιματα δικαιωμάτων πρόςβαςθσ και χριςθσ των υπθρεςιϊν τθσ πλατφόρμασ, μθ ευχρθςτίασ του
ςυςτιματοσ από τουσ εμπλεκόμενουσ, απόκλιςθσ από το χρονοδιάγραμμα του ζργου,
δυςλειτουργιϊν/προβλθμάτων ςυςτιματοσ, ανεπαρκοφσ/προβλθματικισ επικοινωνίασ Αναδόχου και
Ανακζτουςασ Αρχισ κ.λ.π.
Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου –Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου
Θ ΕΡΡΕ που κα ςυνταχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα επωμιςτεί με τισ διαδικαςίεσ Ροιοτικισ και
Ροςοτικισ παραλαβισ όλων των παραδοτζων (εξοπλιςμό, λογιςμικό, εφαρμογζσ, υποςυςτιματα κ.λ.π). Τα
παραδοτζα κα αξιολογθκοφν βάςει τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
του Αναδόχου.
Ο διακζςιμοσ χρόνοσ για ζλεγχο και υποβολι παρατθριςεων, από πλευράσ ΕΡΡΕ είναι 30 θμζρεσ, μετά από
τισ οποίεσ τα παραδοτζα κεωροφνται ότι παρελιφκθςαν οριςτικά. Θ παραλαβι κάκε παραδοτζου κα
πραγματοποιθκεί όταν θ ΕΡΡΕ δεν κα ζχει πλζον να υποβάλλει άλλεσ παρατθριςεισ. Δεδομζνου ότι ακόμα
και κατά τθ φάςθ παραλαβισ των απαιτοφμενων εφαρμογϊν και λογιςμικοφ υπάρχει το ενδεχόμενο να
προκφψουν ςφάλματα, ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τθ δωρεάν διόρκωςθ για όλο το διάςτθμα μζχρι τθν
οριςτικι παραλαβι του Ζργου και να επικαιροποιιςει όςα παραδοτζα ςχετίηονται με τισ διορκϊςεισ. Στθν
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα
Αρχι κα πρζπει να διαβιβάςει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου,
προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει κατάλλθλα διορκωμζνο και
ςυμπλθρωμζνο εντόσ (30) θμερϊν από τθν λιψθ των παρατθριςεων. Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί
να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία περίπτωςθ ο χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ
επανυποβολισ παραδοτζου δεν κα επθρεάςει το ςυνολικό χρόνο του Ζργου.
Θ παράδοςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο και θ παραλαβι του ζργου από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κα γίνουν
υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που ορίηονται ςτθν ςφμβαςθ. Ρριν τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου
κα πρζπει δε να ςυνταχκεί το απαραίτθτο πρωτόκολλο παραλαβισ του ςυνόλου του φυςικοφ αντικειμζνου.
Θ Οριςτικι Ραραλαβι του ςυνόλου του ζργου πραγματοποιείται μζςα ςε ζνα μινα μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ.
Τα πρακτικά οριςτικισ παραλαβισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ, κα αναφζρουν ρθτά αφενόσ τισ εκτελεςκείςεσ
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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εργαςίεσ, το εμπρόκεςμο τθσ παράδοςθσ και γενικά τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα
ςυναφκεί.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και
κατά 15% από Εκνικοφσ Ρόρουσ μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, ενϊ θ εκτιμϊμενθ αξία
ςφμβαςθσ είναι68.300 ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, Κακαρι Αξία: 55.080,65 ΦΡΑ: 13.219,35

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ
Για τθν παροχι υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ των παραδοτζων 3.6.1, 3.6.4 και 4.6.3 του ζργου Tourism-e
Του Οικονομικοφ Φορζα________________________________________________________________
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ________________________________________________________________________
Ζδρα________________________, οδόσ_____________________________________, αρικμόσ______,
Τθλζφωνο ____________________________email:_________________________________________
Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: _______________________________________________________________

Τμιμα

Ραραδοτζο

Τμιμα 1

D3.6.1

Τμιμα 2

D3.6.4

Τμιμα 3

D4.6.3

Ρεριγραφι Ραραδοτζου

Ροςό χωρίσ ΦΡΑ
ολογράφωσ

Ροςό χωρίσ ΦΡΑ
αρικμθτικϊσ

Συνολικό ποςό προςφοράσ χωρίσ ΦΡΑ
Συνολικό ποςό προςφοράσ ΦΡΑ
Συνολικό ποςό προςφοράσ με ΦΡΑ

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπροςϊπου: …………………………………………………

Υπογραφι:

…………………………………………………

Σφραγίδα

Θμερομθνία

…………………………………………………..

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙII – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΙΑΜΑΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ……………………………………………….. υπζρ του: *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία)
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι *ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχι
υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ παραδοτζων 3.6.1, 3.6.4 και 4.6.3 ςτο πλαίςιο του ζργου “Tourism-e ”ςφμφωνα
με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ........................... τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε
5 θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζακαι τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
- Ονομαςία: ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΙΑΜΑΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ
Τμήμα (1): 79413000-2 Υπηρεςίεσ παροχήσ ςυμβουλών ςε θέματα μάρκετινγκ
Τμήμα (2): 72000000-5 Υπηρεςίεσ τεχνολογίασ των πληροφοριών: παροχή ςυμβουλών, ανάπτυξη
λογιςμικού, Διαδίκτυο και υποςτήριξη
Τμήμα (3): 72211000-7 Υπηρεςίεσ προγραμματιςμού λογιςμικών ςυςτήματοσ και χρήςτη,
35125100-7 Αιςθητήρεσ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 53038_2
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Λεωφ. Μάκρθσ (Ραραπλεφρωσ Δθμοτικοφ Κάμπινγκ)
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Σ.Τερηι
- Τθλζφωνο:25510-88340
- Θλ. ταχυδρομείο: tourismaxd@hotmail.com
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.tieda.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
 - Τίτλοσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:Innovative instruments for the preservation and promotion of
cultural and natural heritage in the cross border area/TOURISM-e”
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 20REQ007642738
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΕΣ]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: 454/24-11-2020
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ

Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΣΠΑ), και από Εθνικοφσ Πόρουσ
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό
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