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1.
1.1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λ. Αλεξάνδρας 6Α

Πόλη

Κέρκυρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

49100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο

EL222 Κέρκυρα
266136270 - 2661362765

Φαξ

2661362765

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

gpp@corfu.gov.gr
Ε. Κουλούρη – Σ. Θεοδόση

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

&

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο http://www.corfu.gr
(URL)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.corfu.gr του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στα τηλέφωνα:
266136270 - 2661362765, φαξ: 2661362765, mail: promithion@corfu.gov.gr,
αρμόδιοι υπάλληλοι Ε. Κουλούρη – Σ. Θεοδόση Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την υπ’ αριθ13-8/11-052020 απόφασης της Ο.Ε. (Α.Δ.Α.: Ψ7Ο746ΜΓ2Α-8ΧΥ)
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αποτελεί μέρος της χρηματοδοτούμενης πράξης του
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, με τίτλο «From Ancient Maritime
Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β
Αδριατική – Ιόνιο, Άξονας Προτεραιότητας 2. Sustainable Region, Ειδικός Στόχος
“Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural
heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area”) και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους
μέσω ΠΔΕ και έχει λάβει ΣΑΕΠ Κ.Ε. 2018ΕΠ3222000.
Η εν λόγω πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α.: 69.7341.014 Δαπάνες εξωτερικών
συνεργατών του έργου APPRODI και αφορά ποσό 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
του προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων του
οικονομικού έτους 2020.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και υλοποίησης
των πακέτων εργασίας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και αποτελούν
μέρος της πράξης του Δήμου πρώην Κέρκυρας (νυν Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων): «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations /
Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού»
– με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο).
ΠΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Διαχείριση (Μanagement)

2

Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς
οικολογικού τουρισμού

3

Πιλοτικές δράσεις

4

Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού

5

Επικοινωνία

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής
συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€ ΦΠΑ : 14.400,00 €).
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού
ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εκτείνεται μέχρι το
πέρας του έργου “APPRODI” συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων
εφόσον εγκριθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του
προγράμματος. Με βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του έργου
ορίζεται σήμερα στις 30/06/2020.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την αναθέτουσα αρχή για
οποιαδήποτε μεταβολή.
Το προκηρυσσόμενο έργο αποτελείται από τα παρακάτω πακέτα εργασίας και τις
δράσεις που αντιστοιχούν σε αυτά:
ΠΕ 1 Διαχείριση
Δράση Μ.1 Διαχείριση του έργου
Δράση Μ.2 Συντονισμός του έργου
Δράση Μ.3 Παρακολούθηση του έργου
ΠΕ 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού
τουρισμού
Δράση Τ.1.2

Τοπική έρευνα

Δράση Τ.1.3 Τοπικές ομάδες εστίασης (local focus groups) και δικτύωση
ενδιαφερόμενων μερών
ΠΕ 3 Πιλοτικές δράσεις
Δράση Τ.2.4 Πιλοτικές δράσεις για τα Αρχαία Λιμάνια της Κέρκυρας
ΠΕ 4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού
Τ.3.3 Εργαλεία προώθησης των αρχαίων λιμανιών ως προορισμοί οικολογικού
τουρισμού
Τ.3.4 Οργάνωση θεματικής εκδήλωσης
ΠΕ 5 Επικοινωνία
Δράση C.1 Δραστηριότητες εκκίνησης συμπεριλαμβανόμενων της Στρατηγικής
Επικοινωνίας και της ιστοσελίδας
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Δράση C.2 Ψηφιακές δράσεις συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης και Πολυμέσων
Δράση C.3 Δημόσιες Εκδηλώσεις
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως:
1.

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

2.

του ν.4600/2019 (A’ 43/09-03-2019) Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας, Σύστασης Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις

3.

του ν. 4605/2019 (Α’ 52/01.04.2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις."

4.

του ν. 4555/18 περί Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

5.

Το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
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3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
6. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
7. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
10. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
11. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
12. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του
Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Οικονομικών
με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
15. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
17. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
18. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
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19. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
20. της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης

του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
22. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
23. Την υπ’ αριθ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
24. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
25. Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του
στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/τΒ/19-4-2016).
26. Τον οδηγό του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
V-Β Αδριατική – Ιόνιο.
27. Η υπογεγραμμένη με αριθ. 608 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy
Contract) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Πανεπιστήμιο Teramo) και της
Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος «INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο»
28. Τις διατάξεις της αριθ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ :
Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης
και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία»,
29. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την
επιλεξιμότητα των δαπανών,
30. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο
υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου,
31. Την υπ’ αριθ. 7-183/07-04-2016 (ΑΔΑ: Ω0ΡΔΩΕΑ-ΣΛ3) απόφαση του Δ.Σ., με
την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πρόταση με τίτλο «From Ancient
Maritime Routes to eco-touristic destinations» – με ακρωνύμιο “APPRODI”
(INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, Άξονας Προτεραιότητας 2. Sustainable
Region, Ειδικός Στόχος “Promote the sustainable valorisation and
preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the AdriaticIonian area”)
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32. Την

υπ’ αριθ. 12-297/07-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΘΞΩΕΑ-ΕΒΓ) απόφαση του Δ.Σ.,
με την οποία ψηφίστηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης καθώς και των
όρων έγκρισης της πρότασης με τίτλο ««From Ancient Maritime Routes to
eco-touristic destinations» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β
Αδριατική – Ιόνιο, Άξονας Προτεραιότητας 2. Sustainable Region, Ειδικός
Στόχος “Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and
cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area”)
33. Την υπ’ αριθμ. 3-149/12-3-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που
περιέχει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου APPRODI.
34. Την υπ’ αριθμ. 5-55/18-2-20 απόφαση Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό του 2020
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 33409/26-2-20 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
35. Τον συνολικό προϋπολογισμό του αντικειμένου της παρούσας ανάθεσης, ο
οποίος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ (24%), δαπάνη η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ: Κ.Α.: 69.7341.014
«Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών του έργου APPRODI»
36. Την ΑΑΥ 665/21-04-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΨΥΟΙ46ΜΓ2Α-ΝΘΠ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
37. Τη με αριθμό 13-8/11-05-2020(Α.Δ.Α.: Ψ7Ο746ΜΓ2Α-8ΧΥ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης και έγινε η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
για την ανάθεση με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου «From
Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες
Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με
ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα
των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες
διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις,
4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5
Επικοινωνία.

1.5

Προθεσμία
παραλαβής
διαγωνισμού

προσφορών

και

διενέργεια

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ
27/07/2020 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων, διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει
να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
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Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την
επόμενη εργάσιμη μέρα.

1.6

Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 από το
άρθρο 18 του Ν. 4469/2017:


Σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Κέρκυρας

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη τέλος θα καταχωρηθεί, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): http://www.corfu.gr/

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
1) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
2) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν
3) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:










η με αριθ. πρωτ. 22701/15-07-2020 Περίληψη της Διακήρυξης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής, ήτοι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά
η με αρ. 13/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.
η τεχνική προσφορά του αναδόχου
η οικονομική προσφορά του αναδόχου

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας http://www.corfu.gr/.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο
πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν
εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή έχει την υποχρέωση να παρέχει τις διευκρινίσεις
που ζητήθηκαν εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής τους.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, όπως η Αγγλική,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία
της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους
Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν.4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
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είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται
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ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία,
σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4, μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους. Ειδικά για τους
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να διαθέτουν
πιστοποίηση εγγραφής σε αντίστοιχο με την επαγγελματική δραστηριότητα
Επιμελητήριο.

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων δημοσιευμένων
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο με το 150% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.1224

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
τεκμηριωμένη εμπειρία σε συναφή με τις προκηρυσσόμενες εργασίες αντικείμενα.
Ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του
έργου και ειδικότερα στην:
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-

υλοποίηση έργων Εδαφικής ή Διασυνοριακής Συνεργασίας

-

ανάπτυξη διαδικτυακών, πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών,

-

ανάπτυξη εφαρμογών
συστημάτων (WebGIS),

-

συλλογή και παραγωγή περιεχομένου ιστορικού και αρχαιολογικού
περιεχομένου

-

παροχή τεχνικών υπηρεσιών που αφορά την ανάδειξη ιστορικών/
αρχαιολογικών μνημείων ως πόλους έλξης τουρισμού

διαδικτυακών

γεωγραφικών

πληροφοριακών

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς
την
υλοποίηση
σε
πέντε
(5)
τουλάχιστον
ευρωπαϊκά/διακρατικά/διασυνοριακά έργα κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας (2014-2018), εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) με αντικείμενο την
παροχή τεχνικών υπηρεσιών που αφορά την ανάδειξη ιστορικών/ αρχαιολογικών
μνημείων ως πόλους έλξης τουρισμού και ένα (1) τουλάχιστον έργο, αντίστοιχο με
το προκηρυσσόμενο την τελευταία κλεισμένη πενταετία (2014-2018). Αντίστοιχο
έργο ορίζεται ένα έργο που περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
-

ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αποτύπωσης διαδρομών σημείων
ενδιαφέροντος και συνοδευτικής πολυμεσικής πληροφορίας σε
διαδικτυακούς χάρτες (WebGIS)

-

συλλογή, ψηφιοποίηση και παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου με
τουριστικό, ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον
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(τύπος & ημ/νία)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(από – έως)

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α

Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου
παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την τελευταία κλεισμένη
πενταετία (2014-2018) με αναφορά του τίτλου προς παροχή υπηρεσίας, του
φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου
και της χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού
φορέα/ιδιοκτήτη.

Όπου:
«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει επίσης να τεκμηριώσει
την υλοποίηση του συνόλου των έργων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Έργων
καταθέτοντας, εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών και με τη σειρά που
αναφέρονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα, τα αντίστοιχα στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. Αντίγραφα Συμβάσεων, Πιστοποιητικών Παραλαβής Έργων,
οικείων στοιχείων τιμολόγησης, άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την υλοποίηση των
έργων).
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον
Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία
ενδέχεται να του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους
ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου,
σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
Τα στελέχη του Αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του Έργου,
θα αποτελούνται από:
1. Τον Υπεύθυνο Έργου του Αναδόχου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου
και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών,
2. Τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου
3. Τα μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των
επιμέρους εργασιών και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών.
Η απασχόληση καθενός από τα στελέχη της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να συνδέεται
με συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται και περιγράφονται
αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου.
Απαιτήσεις για τα προσόντα και την εμπειρία των στελεχών της Ομάδας Έργου
Α. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου της Ομάδας
Έργου (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα
και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:
- Τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση ευρωπαϊκών/
διακρατικών/ διασυνοριακών έργων.
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- Συμμετοχή σε πέντε (5) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/ διακρατικά/
διασυνοριακά έργα ως Υπεύθυνος Έργου.
- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών Οικονομικής Κατεύθυνσης, επιθυμητό
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετική κατεύθυνση.
- Άριστη γνώση της αγγλικής.
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
Β. Ο Αναπληρωτής ΥΕ που θα ορισθεί, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα
ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:
- 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση
ευρωπαϊκών/διακρατικών/διασυνοριακών έργων.
- Συμμετοχή σε τρία (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/ διακρατικά/
διασυνοριακά έργα ως Υπεύθυνος ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου.
- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών.
- Άριστη γνώση της αγγλικής.
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
Γ. Τα στελέχη του Αναδόχου που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα είναι
τουλάχιστον τέσσερα (4) και είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα
και επαγγελματική εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα:
1. Ένα μέλος της ομάδας έργου με Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών
Πληροφορικής και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ανάπτυξη Διαδικτυακών
Εφαρμογών (Web Developer). Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συναφών με το αντικείμενο
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
2. Ένα μέλος της ομάδας έργου με δίπλωμα σπουδών Πληροφορικής τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη παραγωγή πολυμεσικού
περιεχομένου.
3. Τουλάχιστον 2 Στελέχη Ομάδας έργου με πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών,
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση Ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων έργων (δύο (2) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/
διακρατικά/ διασυνοριακά), άριστη γνώση της αγγλικής και άριστη γνώση χρήσης
Η/Υ.
Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την προσκόμιση:
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Αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της ομάδας έργου
συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις κάθε μέλους της ομάδας έργου
περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού του.
Απλών ευανάγνωστων φωτοαντίγραφων τίτλων σπουδών.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν
να συμμορφώνονται με τα πρότυπα:
α) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο
από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 και τα σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα της παραγράφου 2.2.5, να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά
τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους
οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3 – 2.2.6, της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται
ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί
ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
105 παρ. 3 περ. γ του.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα
να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
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πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης,
η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 7β του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του
ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Η Α.Α.
δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιολογητικά καταβολής φόρων και εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της
προσφοράς, συνεπώς οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016,
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
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αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
Για το πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό
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αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
γ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας της παραγράφου 2.2.3 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους
είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης
εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από
αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων είτε με την προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον
συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση
των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή
Β) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3)
τελευταίες οικονομικές χρήσεις από τη δημοσίευση της παρούσας, σε συνάρτηση
προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των
δραστηριοτήτων του.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα έγγραφα όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική ανωτέρω
παράγραφο.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα έγγραφα όπως αυτά
περιγράφονται στη σχετική ανωτέρω παράγραφο
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
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εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής,
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη περίπτωση,
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γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν.
4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών
προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση
των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Κατανόηση των απαιτήσεων του
έργου και ανάπτυξη κατάλληλου
τρόπου προσέγγισης των
προβλημάτων

25%

Κ2

Μεθοδολογία υλοποίησης και
οργάνωσης έργου

20%

Κ3

Ορθολογική ανάλυση του
αντικειμένου της σύμβασης σε
ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους
με τα ελάχιστα απαιτούμενα
παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

25%

Κ4

Ικανότητα και αποτελεσματικότητα
του οργανωτικού σχήματος/

30%
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εμπειρία της Ομάδας Έργου
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται το ανώτερο μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της
προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο:
U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα
προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό
Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Β = 0,85* (Ui / Umax) + 0,15 * (Βmin / Βi)
όπου:
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
Ui = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα
Umax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
Βi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
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Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το
μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα
Ι της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών
προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 με
κατάθεσή τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Λ. Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100
Κέρκυρα). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για κατάθεση στο πρωτόκολλο,
οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α ,
ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ.: 49100
(Υπόψη Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
στο πλαίσιο του έργου «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations /
Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» –
με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των
πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη αρχαίων
λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/07/2020
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.4.3 Περιεχόμενα Προσφοράς
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς
στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
2.4.5.
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6 της παρούσας.
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Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ημερομηνία και ακριβή ώρα
που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη
επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ)

2.4.5 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο
“Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης” του
Παραρτήματος Ι Μέρος Α’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται:
1. Περιγραφή των παρακάτω σημείων:
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-

-

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου
προσέγγισης των προβλημάτων.
Ανάλυση και τεκμηρίωση κατάλληλου τρόπου υλοποίησης και οργάνωσης
έργου.
Τεκμηριωμένη ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες
εργασιών και σύνδεσή τους με τα απαιτούμενα παραδοτέα και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
Πληρότητα δομής του οργανωτικού σχήματος, εμπειρία και λειτουργία
ομάδας έργου.
Περιγραφή της ομάδας έργου και την οργανωτική δομή της, η οποία θα
διασφαλίζει την αποδοτική συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα
περιγράφει με σαφήνεια όλους τους απαιτούμενους ρόλους και ευθύνες.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για την
αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον Κατάλογο Έργων, καθώς
επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά το
στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να
του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

2.4.6 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης , τιμή, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι Μέρος ΄Β
της διακήρυξης:
Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ με βάση το υπόδειγμα
οικονομικής προσφοράς –Παράρτημα II
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
(προϋπολογισμός μελέτης) που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην σχετική
μελέτη.
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2.4.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη
ως άνω αρχική διάρκεια.

2.4.8 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.5 (Περιεχόμενο φακέλου
τεχνικής προσφοράς), 2.4.6. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.7. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

2.4.9 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών,
γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.4412/16,
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16,
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Ν.4412/16.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με
τον προσφέροντα.
Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που
προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται
με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να
απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον
προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι
σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές,
ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
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5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο
διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεση της
όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά
τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που
προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2.4.10 Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές
1. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα
με την παράγραφο 2.3.2.
2. Στην ως άνω περίπτωση της παρ. 1 η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν
την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
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3.
3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου
1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το
άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον
φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο
φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια,
τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής
τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα
αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως
καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των
εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να
γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με
την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, (Οικονομική Επιτροπή), η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
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κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά, που
καθορίζονται στο άρθρο 2.2.8.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i.
ii.
iii.

αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή,
δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα
άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.3 - 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή
της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την
αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου
εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του
δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν
κωλύει
την
πρόοδο
της
διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την
ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή
συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο
π.δ.
18/1989
(Α΄
8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή
προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής
προσφυγή
ή
ειδική
προσφυγή
νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν.
4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της
σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
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2) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείμενο,
3) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
4) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
5) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016
γ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή
η παράλειψη.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και
την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή
μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του
Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
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θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανά παραδοτέο με
την οριστική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων του έργου στο 100% της
συμβατικής αξίας αυτών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες
με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί
να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην ενότητα 6.2 της παρούσας
συμπεριλαμβανομένης τυχούσας παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
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5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η
διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (ομάδα
διοίκησης έργου) και την Επιτροπή Παραλαβής της εργασίας. Η αρμόδια υπηρεσία
σε συνεργασία με την Επιτροπή Παραλαβής, εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης .
Δεν απαιτείται πλέον απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των
πρωτοκόλλων παραλαβή των συμβάσεων υπηρεσιών παρ. 26 άρθρο 43 του Ν
4605/2019
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια
βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα
εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις
πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας
υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή
την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου
με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου του παρόντος
διαγωνισμού ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εκτείνεται
μέχρι το πέρας του έργου “APPRODI” συμπεριλαμβανομένων των τυχόν
παρατάσεων εφόσον εγκριθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του
προγράμματος. Με βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του έργου
ορίζεται σήμερα στις 30/06/2020.
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Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την αναθέτουσα αρχή για
οποιαδήποτε μεταβολή.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων
ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες οι αναφερόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
της παρούσας, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν μετά από αντίστοιχη
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
Παράρτημα Ι της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή ο
ανάδοχος θα παρουσιάσει τα παραδοτέα του σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει
εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
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στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της
που δεν παρέλαβε. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

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

Εγκρίθηκε με την με την υπ΄αριθμ. 13-8/11-05-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ψ7Ο746ΜΓ2Α-8ΧΥ)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
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7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

7.1

ΜΕΡΟΣ A - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ APPRODI
Το έργο “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations (APPRODI)”,
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Sustainable Region» και στον Ειδικό
στόχο «Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural
heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area».
Χαρακτηριστικό στοιχείο των εμπλεκόμενων περιοχών είναι ότι στο παρελθόν
φιλοξενούσαν αρχαίους λιμένες που θεωρούνταν πάντοτε περιθωριακοί για την
ανάπτυξη των πόλεων, μη αποτελώντας συχνά πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Η
κοινή εδαφική πρόκληση που αντιμετωπίζει επομένως το έργο είναι ότι οι περιοχές
με αρχαίους λιμένες έχουν υψηλό αλλά ανεκμετάλλευτο δυναμικό οικονομικής
ανάπτυξης ως οικοτουριστικοί προορισμοί, ιδιαιτέρως κατά μη τουριστικές
περιόδους, ενώ χαρακτηρίζονται και από ανεπαρκή συμμετοχή των κοινοτικών
παραγόντων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο κύριος στόχος του ”APPRODI” είναι η προώθηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης
και προώθησης των αρχαίων λιμένων ως τουριστικούς προορισμούς και μέσω της
ενίσχυσης της ανάμειξης τοπικών κοινοτήτων. Πέντε πιλοτικές περιοχές θα
αξιοποιηθούν ως νέοι δυνητικοί προορισμοί μέσω της εφαρμογής καινοτόμων
τεχνικών, όπως οι γεω-αρχαιολογικές έρευνες (Ορτόνα, Δυρράχιο, Ντουμπρόβνικ)
των οποίων τα ευρήματα θα εκτίθενται σε Μουσεία ή λύσεις μηδενικών
επιπτώσεων και υποδομών για ένα καινοτόμο παράκτιο και παραλίμνιο
αρχαιολογικό πάρκο (Τορτσέλο, Βενετία).
Δράσεις ευαισθητοποίησης και θεματικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
προσκαλώντας εμπορικούς φορείς και βασικούς εμπλεκομένους να προωθήσουν
νέους προορισμούς κα να τους συμπεριλάβουν σε υπάρχουσες τουριστικές
διαδρομές. Επιπλέον των 5 πιλοτικών δοκιμών επενδύσεων μικρής κλίμακας, οι
κύριες εκροές του έργου θα περιλαμβάνουν: ένα κοινό σχέδιο στρατηγικής για την
προώθηση των αξιοποιημένων τουριστικών προορισμών, εκπαίδευση σε
επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και άνεργους νέους με σκοπό την
ενθάρρυνση της επιχειρηματικής και της εμπορικής ανάπτυξης με βάση βάσει της
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πολιτιστικής κληρονομίας, το «Δίκτυο ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣΙΟΝΙΟΥ» για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πόλεων μέσω
μιας ενοποιημένης κοινότητας που θα επεκταθεί σε άλλα υφιστάμενους αρχαίους
λιμένες της περιοχής.
Στόχος του APPRODI είναι η ποιοτική αλλαγή της φύσης της τουριστικής ζήτησης με
μια διακρατική προσέγγιση και η αυξανόμενη προβολή των αξιοποιημένων νέων
προορισμών.
Οι Εταίροι του έργου είναι:
Εταιρικό Σχήμα

Χώρα

LP

University of Teramo

Ιταλία

PP2

City of Ortona

Ιταλία

PP3

Ca’ Foscari University of Venice

Ιταλία

PP4

City of Durres

Αλβανία

PP5

Ministry of Culture – Regional Directorate of National Culture Αλβανία
Durres

PP6

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

PP7

Δήμος Κέρκυρας (νυν
Διαποντίων Νήσων)

PP8

City of Dubrovnik Development Agency DURA

Κροατία

PP9

University of Zadar

Κροατία

Δήμος

Κεντρικής

Ελλάδα
Κέρκυρας

και Ελλάδα
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το προκηρυσσόμενο έργο αποτελείται από τα παρακάτω πακέτα εργασίας και
ενέργειες, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά.
ΠΕ 1 Διαχείριση
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας
Αρχής για υλοποίηση του έργου, παρέχοντας οικονομική και διαχειριστική
υποστήριξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου και του προγράμματος και
υποστηρίζοντας την αναθέτουσα αρχή στις συναντήσεις του έργου και στην
υλοποίηση των παραδοτέων των δράσεων Μ1, Μ2 και Μ3.
Δράση Μ.1 Διαχείριση του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας
Αρχής, που απαιτούνται για την διαχείριση του έργου, όπως ενδεικτικά είναι: η
επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο καθώς και με τους υπολοίπους εταίρους του
έργου, επικοινωνία με την Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Interreg ADRION,
τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου με τα έγγραφα του έργου, υποβοήθηση
στις εσωτερικές διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής κ.α.. Επιπλέον, να υποστηρίξει
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την συμμετοχή του στην Διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee) του έργου, η
οποία εκ των άλλων έχει ως αρμοδιότητες την εσωτερική αξιολόγηση της πορείας
υλοποίησης του έργου και να προλαμβάνει εγκαίρως τις τυχόν αποκλείσεις που
μπορεί να ανακύψουν στην υλοποίηση των παραδοτέων σε σχέση με το
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
Δράση Μ.2 Συντονισμός του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας
Αρχής, οι οποίες απαιτούνται για τον συντονισμό του έργου και την υλοποίηση των
παραδοτέων της δράσης.
Παραδοτέο – Μ.2.2 - Πρακτικά Εταιρικών Συναντήσεων
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή της στις
συναντήσεις του έργου, οι οποίες είναι μια ανά εξάμηνο, αλλά και σε τυχόν
έκτακτες, τόσο κατά το χρονικό διάστημα προετοιμασίας της συμμετοχής όσο και
κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά το πέρας αυτής όπου θα πρέπει να
συμβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στην εκπόνηση πρακτικών των συναντήσεων. Οι
υποστηρικτικές ενέργειες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:
Επικοινωνία με το εταιρικό σχήμα για την συν διαμόρφωση της ατζέντας,
προετοιμασία των παρουσιάσεων που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων, συμβολή στην συν διαμόρφωση με τους υπολοίπους εταίρους στα
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πρακτικά με τα συμπεράσματα της κάθε συνάντησης. Ο ανάδοχος μετά την
ολοκλήρωση της κάθε συνάντησης εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να
υποβάλλει απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις
ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέο – Μ2.3. – Πρακτικά από Εταιρικές τηλεδιασκέψεις
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή της στις
τηλεδιασκέψεις του έργου, , οι οποίες είναι μια ανά εξάμηνο, αλλά και σε τυχόν
έκτακτες, τόσο κατά το χρονικό διάστημα προετοιμασίας της συμμετοχής όσο και
κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά το πέρας αυτής όπου θα πρέπει να
συμβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στην εκπόνηση πρακτικών των τηλεδιασκέψεων. Οι
υποστηρικτικές ενέργειες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:
Επικοινωνία με το εταιρικό σχήμα για την συν διαμόρφωση της ατζέντας,
προετοιμασία των παρουσιάσεων που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των
τηλεδιασκέψεων, συμβολή στην συν διαμόρφωση με τους υπολοίπους εταίρους
στα πρακτικά με τα συμπεράσματα της κάθε τηλεδιάσκεψης. Ο ανάδοχος μετά την
ολοκλήρωση της κάθε τηλεδιάσκεψης εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να
υποβάλλει απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις
ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Δράση Μ.3 Παρακολούθηση του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες προς υποστήριξη της
Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και στην εκπόνηση των
σχετικών παραδοτέων.
Παραδοτέο – Μ.3.1 – Αναφορά αναγνώρισης κινδύνων και σχέδιο έκτακτης ανάγκης
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην
εκπόνηση του σχεδίου αναγνώρισης των κινδύνων αλλά και αντιμετώπισης ή
περιορισμού αυτών που αφορούν το Πακέτο Εργασίας της Επικοινωνίας. Το
εκπονηθέν σχέδιο αποτελεί τμήμα του συνολικού σχεδίου εντοπισμού και
αντιμετώπισης κινδύνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Παραδοτέο – Μ.3.2 – Έκθεση με τα συμπεράσματα Εργαστηρίου (workshop) για το
μεσοπρόθεσμο έλεγχο του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή την συμμετοχή της στο
εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης του
εταιρικού σχήματος και θα αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας
υλοποίησης του έργου, αλλά και θα την υποστηρίξει στην υποβολή της συμβολής
στην εκπόνηση της έκθεσης που απαιτείται σε επίπεδο εταιρικού σχήματος. Ο
ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση του προκείμενου εργαστηρίου εντός δεκαπέντε
ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλλει απολογιστική αναφορά προς τον
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Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέο – Μ.3.3 - Εκθέσεις Προόδου (μία ανά εξάμηνο)
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες ενέργειες προς υποστήριξη της
Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες απαιτούνται για την εκπόνηση και την υποβολή των
εκθέσεων προόδου του έργου, οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
Παραδοτέο – Μ3.4 – Τελική Έκθεση Προόδου
Ο ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει το Δήμο σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται
για την εκπόνηση και την υποβολή της τελικής έκθεσης προόδου του έργου,
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα τα παραδοτέα του Αναδόχου
είναι μια έκθεση προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
ανά εξάμηνο, καθώς και η τελική έκθεση με την ολοκλήρωση του έργου.
ΠΕ 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές σε προορισμούς οικολογικού
τουρισμού
Δράση T.1.2 - Τοπική έρευνα
Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τοπικές έρευνες για τη διεύρυνση της γνώσης σχετικά με
την πολιτιστική, ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά που συνδέεται με την
αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές της Αδριατικής και του Ιονίου με βάση την
προσέγγιση που συμφωνήθηκε στην δράση Τ1.1. Η μεθοδολογία θα περιλαμβάνει
βιβλιογραφική ανασκόπηση που θα χρησιμεύσει στον εντοπισμό των κύριων
χαρακτηριστικών της γεωμορφολογικής εξέλιξης ως προϋπόθεση για την κατανόηση
των μορφογενετικών γεγονότων, της παράκτιας δυναμικής και της χαρτογραφικής
ανάλυσης που βασίζονται κυρίως σε ιστορικά ευρήματα που θα περιγράφουν την
ιστορική εξέλιξη της ακτογραμμής. Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι η
αξιοποίηση αυτής της ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού. Τα αποτελέσματα των τοπικών ερευνών θα
συγκεντρωθούν σε έναν κοινό χάρτη της «πολιτιστικής κληρονομιάς των αρχαίων
λιμανιών της Αδριατικής-Ιονίου». Για την υλοποίηση της δράσης θα χρειαστεί ένας
εμπειρογνόμωνας που θα αναλάβει την τοπική έρευνα με σκοπό τη διεύρυνση της
γνώσης της πολιτιστικής, αρχαιολογικής και ιστορικής κληρονομιάς που συνδέεται
με τα αρχαία λιμάνια της περιοχής.
Παραδοτέο - Τ.1.2.1- Χάρτης Αδριατικής-Ιονίου με αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές
πολιτιστικής κληρονομιάς
Ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό χάρτη με όλα τα αρχαιολογικά, ιστορικά και
πολιτιστικά ερήματα που συνδέονται με τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές της
Αδριατικής-Ιονίου που μπορούν να συμπεριληφθούν ως προορισμοί οικολογικού
τουρισμού.
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Δράση T.1.3 - Τοπικές ομάδες εστίασης (local focus groups) και δικτύωση
ενδιαφερόμενων μερών
Ο ανάδοχος θα εντοπίσει όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους/φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τουριστικού τομέα (ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία,
αναπτυξιακά γραφεία, διαχειριστές πολιτιστικών χώρων, μουσεία, τοπικές/
περιφερειακές/εθνικές δημόσιες αρχές) και θα διοργανώσει τοπικές ομάδες
εστίασης με εκείνους που προσδιορίστηκαν ως βασικοί παράγοντες. Οι
συμμετέχοντες αυτής της ομάδας θα συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα και τις
αδυναμίες που καθορίζουν την ελκυστικότητα των οικοτουριστικών προορισμών
που συνδέονται με τα αρχαία λιμάνια κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής
περιόδου αλλά και εκτός αυτής.
Παραδοτέο - Τ.1.3.1- Δίκτυο εμπορικών φορέων και σημαντικά ενδιαφερόμενα
μέρη
Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει μία λίστα των οργανώσεων που θα συμμετέχουν στις
τοπικές ομάδες εστίασης (focus groups), με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
ευαισθητοποίησης σχετικά με τους νέους προορισμούς οικολογικού τουρισμού και
για δικτύωση.
Παραδοτέο – Τ.1.3.2- Τοπικές ομάδες εστίασης (local focus groups)
O ανάδοχος θα προετοιμάσει αναφορά σχετικά με τις τοπικές ομάδες εστίασης με
σκοπό τη συζήτηση μεθόδων ανάδειξης και ενίσχυσης των προϊόντων οικολογικού
τουρισμού που συνέονται με τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές και την αναγνώριση
των δυνατοτήτων και απαιτήσεων από τους επαγγελματίες του τουρισμού.
ΠΕ 3 Πιλοτικές δράσεις
Δράση Τ.2.4 Πιλοτικές δράσεις για τα Αρχαία Λιμάνια της Κέρκυρας
Παραδοτέο- Τ.2.4.1- Σχεδιασμός Διαδρομής με όλα τα Ρωμαϊκά Μνημεία,
Δημιουργία Τουριστικής Πληροφορίας και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Γεωγραφικού
Πληροφοριακού Συστήματος (Design of a route with all the roman monuments,
drafting of the tourist information and implementation of web gis map of
monuments)
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σχεδίαση και αποτελεσματική προώθηση της
προτεινόμενης θεματικής διαδρομής, είναι απαραίτητη η έρευνα συλλογή,
τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του σχετικού πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην έρευνα, συλλογή, αρχειοθέτηση και
τεκμηρίωση του διαθέσιμου υλικού που θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα WebGIS.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει τον Δήμο Κεντρικής
Κέρκυρας Διαποντίων Νήσων στην επιλογή των Ρωμαϊκών Μνημείων που θα
συμπεριληφθούν στη θεματική διαδρομή και θα δημιουργήσει την απαραίτητη
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πολυμεσική τουριστική πληροφορία για αυτά, σύμφωνα πάντα με τους στόχους και
τις επιδιώξεις του έργου.
Ενδεικτικά, τα σχετικά στάδια της εργασίας θα περιλαμβάνουν:


Συλλογή υλικού: Αφορά τις διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης
δεδομένων από πολλαπλές διαθέσιμες πηγές.



Οργάνωση υλικού: Περιλαμβάνει την πρωταρχική έρευνα των δεδομένων,
προκειμένου το υλικό να ταξινομηθεί ανά ενότητες (γεωγραφικές τοποθεσίες,
κατηγορίες κλπ.), οι οποίες θα κάνουν ευχερέστερη τη διαδικασία τεκμηρίωσης.
Το υλικό θα πρέπει να ενταχθεί τόσο στις γενικές θεματικές που θα προκύψουν
για το υλικό, όσο και στις ειδικές κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως θα έχουν
δημιουργηθεί μετά από τη φάση αυτή των εργασιών.



Αξιολόγηση υλικού: Αφορά στην εμβάθυνση και την αξιολόγηση της διαθέσιμης
πληροφορίας και στην επισήμανση τυχόν ελλείψεων ή προσθηκών. Αποτέλεσμα
της διαδικασίας είναι η τελική επιλογή του υλικού που θα τεκμηριωθεί.



Τεκμηρίωση υλικού: Περιλαμβάνει την πλήρη τεκμηρίωση του επιλεγμένου
υλικού ανά θεματική ενότητα, υποκατηγορίες, τίτλους



Διορθωτικός έλεγχος υλικού: Ελέγχεται το σύνολο των δεδομένων και
πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

Για δέκα (10) επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος (geolocations) της θεματικής
διαδρομής της Κέρκυρας ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στη παραγωγή
φωτογραφικού υλικού υψηλής ανάλυσης. Θα πραγματοποιηθεί η λήψη και
επεξεργασία δέκα (10) φωτογραφιών για το κάθε επιλεγμένο σημείο
ενδιαφέροντος. Πέρα από το πρωτογενές ψηφιακό υποκατάστατο υψηλής
ανάλυσης θα δημιουργούνται άλλες τρεις (3) εκδοχές των τεκμηρίων. Οι
φωτογραφίες θα είναι σε τρία μεγέθη:


μικρό μέγεθος για χρήση ως μικρογραφία (thumbnail) με πλάτος 200
εικονοστοιχεία (pixels)



μεσαίο μέγεθος με πλάτος 400 εικονοστοιχεία (pixels)



μεγάλο μέγεθος - για δυνατότητα μεγέθυνσης - με πλάτος 1.200 εικονοστοιχεία
(pixels).

Το πρωτογενές ψηφιακό υποκατάστατο θα αποθηκεύεται σε μορφή TIFF χωρίς
συμπίεση και σε υψηλή ανάλυση, ενώ όλοι οι άλλες εκδοχές των εικόνων σε JPEG.
Τα παραπάνω μεγέθη θα τηρηθούν για όλες τις εικόνες, ώστε να εξασφαλιστεί η
ομοιογένεια στην παρουσίαση του φωτογραφικού υλικού.
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Ανάπτυξη Διαδικτυακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος WebGIS
Πρόκειται για την Διαδικτυακή Εφαρμογή όπου θα ενσωματωθεί το σύνολο της
πολιτιστικής πολυμεσικής πληροφορίας του έργου. Θα χρησιμοποιεί Σύστημα
Γεωγραφικών Πληροφοριών και θα έχει χαρακτηριστικά Κοινωνικής Δικτύωσης.
Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ): Όλα τα δεδομένα θα
μπορούν να αποτυπωθούν σε χαρτογραφικό περιβάλλον διαδραστικών χαρτών το
οποίο θα παρέχει κατ’ ελάχιστον τις εξής δυνατότητες:


Παρουσίαση των δεδομένων σε υπόβαθρα Google, BING ή OPENSTREETMAP



Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ χάρτη οδών και δορυφορικής εικόνας



Εργαλεία πλοήγησης (μετακίνηση, εστίαση, χάρτης αναφοράς, κλίμακα χάρτη)



Δυνατότητα εστίασης στην τρέχουσα θέση (από GPS ή από το δίκτυο)



Δυνατότητα προσθήκης διανυσματικών δεδομένων



Δυνατότητα προσθήκης γεωαναφερμένων εγγράφων



Δυνατότητα διαχείρισης σημείων ενδιαφέροντος (σε σύνδεση με το CMS).



Κατηγοριοποίηση, ρύθμιση εμφάνισης, φίλτρα – αναζητήσεις



Δυνατότητα προσθήκης διαδικτυακών πηγών δεδομένων



Δυνατότητα εμφάνισης μορφοποιημένης πληροφορίας από το χάρτη. Η
πληροφορία θα εμφανίζεται τμηματικά. Αρχικά σε pop-up παράθυρο και στη
συνέχεια σε νέο παράθυρο ή tab. Θα ήταν σκόπιμο αυτά να είναι μέσα στο
πλαίσιο της αρχικής εφαρμογής.



Δυνατότητα καθορισμού σημείων ενδιαφέροντος σε επίπεδο χρήστη



Δυνατότητα σχεδίασης διαδρομής, με αναλυτικές οδηγίες πλοήγησης και
δυνατότητα εστίασης στο χάρτη



Δυνατότητα αποθήκευσης διαδρομών



Δυνατότητα εύρεσης διεύθυνσης

Κοινότητα χρηστών με εφαρμογή τεχνολογιών web 2.0. Στο Διαδικτυακό
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα θα αναπτυχθούν χώροι επικοινωνίας και
ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των χρηστών του με την χρήση των
web 2.0 εργαλείων.


Το Forum, όπου τα εγγεγραμμένα μέλη θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις
πάνω σε θέματα πολιτισμού για την περιοχή.
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Chat όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να συνομιλούν και να
ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες και τις
πολιτιστικές τουριστικές δυνατότητες της περιοχής κοκ.

Η δικτυακή εφαρμογή παρουσίασης της πολιτιστικής πληροφορίας θα αποτελεί το
σημείο αναφοράς όλων των ψηφιακών υπηρεσιών - εργαλείων και πρέπει να
διαθέτει χαρακτηριστικά και λειτουργίες που να επιτρέπουν:
1) Τη διαχείριση χρηστών. Μέσω της διαχείρισης χρηστών, θα παρέχεται
ομοιογενής και ενοποιημένος μηχανισμός διαχείρισης των χρηστών και των ρόλων.
Οι χρήστες της διαδικτυακής πύλης θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου μέσω
κατάλληλης διάταξης πιστοποίησης (καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή όνομα
χρήστη/μυστικός κωδικός). Οι χρήστες διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, οι
οποίες μπορεί και να διακρίνονται σε υποκατηγορίες (ή ρόλους). Αυτές είναι:
a) Ανώνυμοι Χρήστες με πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό και στις υπηρεσίες.
b) Εγγεγραμμένοι Χρήστες με πρόσβαση στις προσωποποιημένες υπηρεσίες του
συστήματος.
c) Διαχειριστές με δικαιώματα διαχείρισης περιεχομένου, ρόλων, εφαρμογών.
2) Την διαχείριση και δημοσίευση περιεχομένου. Απαιτείται ένα εύχρηστο
περιβάλλον διαχείρισης περιεχομένου και εγγράφων, το οποίο να επιτρέπει τη
γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση της πύλης σε καθημερινή βάση.
3) Την διαχείριση και ενοποίηση εφαρμογών. Απαιτείται η κατάλληλη
αρχιτεκτονική, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν τη
λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα
αποτελέσουν διακριτά τμήματα, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα
αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους
εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών του, με στόχο την επίτευξη της
μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των χρηστών.
4) Δημιουργία μοναδικής εμφάνισης για την διαδικτυακή εφαρμογή - γραφιστική
επιμέλεια. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη γραφιστική επιμέλεια όλων των εφαρμογών,
που θα παρουσιάζουν ένα ενοποιημένο, υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα, σε όλα τα
υποσυστήματα.
5) Δημιουργία κατηγοριών, υποκατηγοριών, σελίδων και υποσελίδων (προφίλ,
στοιχεία επικοινωνίας, ενημερωτικά άρθρα κ.τ.λ.). H διαδικτυακή πύλη
ενοποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να δίδει τη δυνατότητα στο
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διαχειριστή του συστήματος να δημιουργεί όσες κατηγορίες, υποκατηγορίες,
σελίδες και υποσελίδες χρειαστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για:
a) Εισαγωγή και παραμετροποίηση κατηγοριών (απεριόριστες κατηγορίες υποκατηγορίες).
b) Εισαγωγή άρθρων και γενικών πληροφοριών για την αρχική διάθεση της
εφαρμογής.
c) Στοιχεία επικοινωνίας - φόρμα επικοινωνίας επισκεπτών.
d) Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων (CMS) μόνο από εξουσιοδοτημένους
χρήστες (διαχειριστές).
6) Γραφική διεπαφή χρήστη. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως
γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι,
παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ.).
7) Διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου. Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει
να προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η διεπαφή θα πρέπει να αναπτυχθεί
χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών διεπαφών. Η
πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του ενός από τα ευρέως
διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, Apple Safari κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση
εφαρμογών, με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των
προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης
συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) όπως CSS3, HTML5, κλπ.
8) Διαφάνεια. Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές
λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος.
9) Συνέπεια. Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία
ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής
παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες
λειτουργίες.
10) Απόκριση. Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να
είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την
οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση
χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα
οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το
σύστημα δεν αποκρίνεται.
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11) Μοναδικό σημείο εισόδου. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να αποτελεί το
μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες (ανάλογα με τα
δικαιώματα που έχουν οριστεί). Στην Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα
υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα προτρέπει στο χρήστη να εισάγει το όνομα και
τον κωδικό πρόσβασης. Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα
επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στις ανάλογες υπηρεσίες (single sign-on) χωρίς να
απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.
12) Φιλικότητα. Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν
είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το
περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση και να
προσομοιάζει στον μέγιστο βαθμό με desktop εφαρμογές, υποστηρίζοντας drag and
drop λειτουργίες και ανανέωση περιεχομένου χωρίς επαναφόρτωση σελίδων.
Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού που
απαιτείται για την υλοποίηση της τεχνικής του λύσης και να τεκμηριώσει τη
συμμόρφωση της λύσης του με τις τεχνικές και λειτουργικές περιγραφές που
αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες.
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.

Η διαδικτυακή πύλη να βασίζεται
σε λογισμικό ελεύθερης χρήσης ή
ανοιχτού κώδικα

ΝΑΙ

2.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει απεριόριστους
εσωτερικούς και εξωτερικούς
χρήστες των λειτουργιών της
πύλης και των υπηρεσιών αυτής

ΝΑΙ

3.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει διαχείριση
συστήματος μέσω προγράμματος
πλοήγησης (Web Browser) χωρίς
την ανάγκη για εγκατάσταση
επιπρόσθετου λογισμικού

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει ταυτόχρονη
πρόσβαση πολλών χρηστών
(multi user) και ταυτόχρονη
λειτουργία της εφαρμογής από
περισσότερους του ενός χρήστες,
σε διαφορετικούς σταθμούς
εργασίας

ΝΑΙ

5.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει τήρηση δεδομένων
της εφαρμογής σε Βάση
Δεδομένων

ΝΑΙ

6.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει άμεση υποστήριξη
βοήθειας (Online help),
ενσωμάτωσης στην εφαρμογή
on-line υποστήριξης και οδηγίες
προς τους χρήστες, ανά
διαδικασία ή και οθόνη σε μορφή
PDF, Windows Help ή HTML.

ΝΑΙ

7.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει πλήρη
πολυγλωσικότητα περιεχομένου
και διεπαφής χρήστη,
τουλάχιστον στα ελληνικά και
αγγλικά.

ΝΑΙ

8.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει γραφικό περιβάλλον
εργασίας

ΝΑΙ

9.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει δυνατότητα επιλογής

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

της γλώσσας του περιβάλλοντός

10.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργία ορισμού
μενού και σελίδων με γραφικό
τρόπο

ΝΑΙ

11.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργία παροχής
γραφικού περιβάλλοντος
διαχείρισης της πύλης

ΝΑΙ

12.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργία παροχής
μηχανισμών για την
παρακολούθηση και τη
διαχείριση της πύλης και όλων
των υπο-εφαρμογών της

ΝΑΙ

13.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης όλων των υπηρεσιών
(cache, HTTP, portal κτλ)

ΝΑΙ

14.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
δημιουργίας / δημοσίευσης
περιεχομένου σε intranet,
Internet

ΝΑΙ

15.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
δυναμικής παραμετροποίησης
ανά σελίδα, όπως διαχείριση
παραμέτρων εμφάνισης,
εφαρμογών, δικαιωμάτων

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

πρόσβασης κ.λ.π.

16.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
παραγωγής ειδοποιήσεων
χρηστών μέσω email / SMS

ΝΑΙ

17.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
ενεργοποίησης της αυτόματης
δημιουργίας του sitemap

ΝΑΙ

18.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
δυναμικής δημιουργίας sitemap,
κάθε φορά που αλλάζει η δομή
της πύλης

ΝΑΙ

19.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
προσθήκης εξωτερικών
συνδέσμων (Links) στο sitemap

ΝΑΙ

20.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
μηχανισμού αναζήτησης
βασισμένο στο ανοικτό πρότυπο
Open Search

ΝΑΙ

21.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
αναζήτησης, σύμφωνα με το
περιεχόμενο που έχουν
πρόσβαση οι χρήστες, ανάλογα
με τα δικαιώματά τους

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
αναζήτησης με: λέξεις κλειδιά
(keywords), ακριβές κείμενο, σε
αρχεία με αναγνωρισμένο
κείμενο (.doc, .xls, .rtf, .txt, text
based pdf κ.α.)

ΝΑΙ

23.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
αναζήτησης, όπου να αγνοούνται
τονικά λάθη ή απουσία τονισμού

ΝΑΙ

24.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες όπου η
αναζήτηση να μην κάνει διάκριση
πεζών / κεφαλαίων

ΝΑΙ

25.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
σύνθετης αναζήτησης –
multicriteria search (π.χ. λέξεις ή
φράσεις, τύπο αποτελέσματος,
ημερομηνία, συγγραφέα, κ.λπ.)

ΝΑΙ

26.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες χρήσης
λογικών τελεστών (boolean
operators) κατά την αναζήτηση

ΝΑΙ

27.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
αναζητήσεων βάσει
ημερολογιακού διαστήματος,
αποστολέα, παραλήπτη, είδος
εγγράφου, αρχής έκδοσης ή και

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

με συνδυασμό οποιουδήποτε απ’
αυτά

28.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
αναζήτησης στο πλήρες
περιεχόμενο των σελίδων της
πύλης, στα διαθέσιμα αρχεία,
που περιέχονται στην πύλη, σε
επιμέρους τμήματα/εφαρμογές
του δικτυακού κόμβου

ΝΑΙ

29.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
εμφάνισης των αποτελεσμάτων
να γίνεται με βάση το βαθμό
σχετικότητας (relevance)

ΝΑΙ

30.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
ταξινόμησης αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

31.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
μετάβασης του χρήστη στα
αποτελέσματα με την χρήση
υπερσυνδέσμων

ΝΑΙ

32.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες, όπου ο
χρήστης να μπορεί να ορίζει
παραμέτρους και φίλτρα για τον
περιορισμό των αποτελεσμάτων
αναζήτησης

ΝΑΙ

33.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

αλφαβητικής προβολής των
αποτελεσμάτων

34.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες για
ομαδοποίηση των
αποτελεσμάτων ανά
συγκεκριμένο πλήθος
αποτελεσμάτων και παρουσίαση
τους σε διαφορετικές σελίδες με
τη χρήση αριθμημένων links (ανά
σελίδα)

ΝΑΙ

35.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης προφίλ χρηστών

ΝΑΙ

36.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης ομάδων χρηστών

ΝΑΙ

37.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης ρόλων

ΝΑΙ

38.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης δικαιωμάτων
πρόσβασης (access, create,
delete, update) ανά χρήστη,
ομάδα χρηστών και ρόλου
χρήστη

ΝΑΙ

39.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες ένταξης
χρήστη σε ομάδα

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

40.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
απόδοσης ρόλου σε χρήστη και
ομάδα χρηστών

ΝΑΙ

41.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης λογαριασμού
χρήστη

ΝΑΙ

42.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες αλλαγής
κωδικών πρόσβασης του χρήστη

ΝΑΙ

43.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
σύνδεσης εξωτερικών κλειστών
ομάδων χρηστών με αντίστοιχα
δικαιώματα πρόσβασης
(extranet), ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα ελεγχόμενης
εισαγωγής και επεξεργασίας
περιεχομένων

ΝΑΙ

44.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες με
καταλόγους χρηστών
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία
πρόσβαση και διαχείριση των
εσωτερικών χρηστών

ΝΑΙ

45.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες ελέγχου
αυθεντικότητας της ταυτότητας
των συναλλασσόμενων μερών

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(user authentication)

46.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες ελέγχου
εξουσιοδότησης των
συναλλασσόμενων μερών (user
authorization)

ΝΑΙ

47.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
απομακρυσμένης πρόσβασης
(remote control)

ΝΑΙ

48.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διατήρησης των δεδομένων
μεταξύ διαδοχικών αιτήσεων
(session management)

ΝΑΙ

49.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες σύνταξης
και καταχώρησης περιεχομένου
μέσω web browser

ΝΑΙ

50.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες σύνταξης
περιεχομένου μέσω φόρμας
δεδομένων

ΝΑΙ

51.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
εισαγωγής περιεχομένου σε
τυποποιημένα πεδία

ΝΑΙ

52.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
ενσωματωμένου editor με

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

διευρυμένες λειτουργικότητες
όπως wizard για εισαγωγή
πινάκων, εικόνων, embedding
κ.α.

53.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
εισαγωγής εικόνων, σελίδων και
αντικειμένων τα οποία
βρίσκονται στον client ή έχουν
αποθηκευτεί στο repository του
υποσυστήματος διαχείρισης
περιεχομένου

ΝΑΙ

54.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης media (photo, audio,
video files)

ΝΑΙ

55.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες επιλογής
και επεξεργασίας δεδομένων

ΝΑΙ

56.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης και
κατηγοριοποίησης περιεχομένου

ΝΑΙ

57.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
εξαγωγής περιεχομένου σε
διαδομένες μορφές (XML, PDF,
Excel, Text, κλπ.)

ΝΑΙ

58.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες ορισμού
προτύπων (templates & masks)

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

για την ευκολότερη και
γρηγορότερη εισαγωγή
δεδομένων καθώς και ορισμού
σαν πρότυπο εισαγωγής
περιεχομένων σε συγκεκριμένες
ομάδες και χρήστες.

59.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες ορισμού
προτύπων (templates) για το
δυναμικό ορισμό του τρόπου
εμφάνισης του περιεχομένου σε
συγκεκριμένες ομάδες και
χρήστες

ΝΑΙ

60.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
χειρισμού τουλάχιστον της
Ελληνικής και της Αγγλικής
γλώσσας

ΝΑΙ

61.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες
ελεγχόμενης δημοσίευσης
περιεχομένων (χρήστης θα
μπορεί να αποθηκεύει /
τοποθετεί περιεχόμενο στο
σύστημα, αλλά η δημοσίευση θα
γίνεται από προκαθορισμένους
χρήστες του συστήματος). Κατά
τη δημιουργία ενός χρήστη θα
ορίζεται εάν μπορεί να
δημοσιεύει συγκεκριμένους
τύπους περιεχομένων.

ΝΑΙ

62.

Η διαδικτυακή πύλη να

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

υποστηρίζει λειτουργίες
πολυδιάστατης σύνθεσης
περιεχομένων (σε ένα
περιεχόμενο θα πρέπει να
μπορούν να ενσωματωθούν
διάφορα modules, κείμενα,
γραφικά, media)

63.

Η διαδικτυακή πύλη να
υποστηρίζει λειτουργίες εύκολης
αναζήτησης περιεχομένων,
συνδυαστικής αναζήτησης με
πολλά κριτήρια

ΝΑΙ

64.

Η διαδικτυακή πύλη θα
υποστηρίζει την χρήση
γεωγραφικών υποβάθρων μέσω
Google Maps

ΝΑΙ

65.

Το λογισμικό θα πρέπει να
καλύπτει το σύνολο της
προδιαγραφόμενης
λειτουργικότητας ηλεκτρονικής
συμμετοχής (forum) βάσει των
απαιτήσεων

ΝΑΙ

66.

Η διαδικτυακή πύλη να
ενσωματώνει forum

ΝΑΙ

67.

Η διαδικτυακή πύλη να
ενσωματώνει λειτουργική
οντότητα (module) για προβολή
και διάχυση στοχευμένων
θεματικών αντικειμένων ως ιδέες
προς συζήτηση και αξιολόγηση

ΝΑΙ
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Α/Α

68.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαδικτυακή πύλη θα
ενσωματώνει το ψηφιακό υλικό
τεκμηρίωσης

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ
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Παραδοτέο - Τ.2.4.2 - Σχεδιασμός της μικρής κλίμακος παρέμβασης και Συγγραφή
της αναφοράς υλοποίησης (Design of the small scale interventions and draft the
pilot project report)
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στο σχεδιασμό της μικρής κλίμακος παρέμβασης που
θα αφορά τον εντοπισμό και σήμανση των μνημείων που αποτελούν τη θεματική
διαδρομή. Η σήμανση θα γίνει με δύο (2) τρόπους:


Μέσω της καταγραφής τους γεωγραφικού στίγματος



Μέσω της κατασκευής πίνακα, στον οποίο θα απεικονίζεται το σύνολο της
διαδρομής και θα φέρει χαρακτηριστικό γραμμικό κώδικα (πχ QR CODE)

Σε επιλεγμένα σημεία μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. επιβατικός
σταθμός Λιμένος Κέρκυρας, Παλιό Δημαρχείο “San Giacomo”, κεντρικό κτίριο Ιονίου
Πανεπιστημίου κ.τ.λ) θα εγκατασταθούν οι ανωτέρω αναφερόμενοι πίνακες. Η
απεικόνιση της τουριστικής διαδρομής και η τεκμηρίωση που θα τη συνοδεύει θα
πρέπει να είναι προσβάσιμη και μέσω διαδικτύου. Οι εν λόγω πίνακες θα
επικοινωνούν με την διαδικτυακή εφαρμογή που θα έχει αναπτυχθεί. Μέσω των
συσκευών θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του επισκέπτη με πληροφορία,
ανάλογα με το μνημείο που θα θέλει να επισκεφτεί και φυσικά περιλαμβάνονται
εντός της διαδρομής.
Κατασκευή
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στο σχεδιασμό των πινάκων απεικόνισης της
τουριστικής διαδρομής οι οποίοι θα είναι ειδικής κατασκευής από μέταλλο
(γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο) ή πλαστικό και διάφανο συνθετικό υλικό. Κάθε
πίνακας θα περιέχει όλη την απαραίτητη τουριστική πληροφορία, την απαραίτητη
σήμανση του προγράμματος χρηματοδότησης και το συνοδευτικό QR Code. Το
σχέδιο και τα σημεία τοποθέτησης των πινάκων, θα πρέπει να εγκριθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει σχετικά τα τελικά
παραδοτέα, σύμφωνα με τις υποδείξεις που τυχόν θα λάβει. Επίσης, θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της διαδρομής σε συνθετικό υλικό (π.χ.
μουσαμά) για την παραγωγή banners ή τη δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφή
αφίσας.
QR Codes
Ο επισκέπτης θα μπορεί να σκανάρει ένα κωδικό QR ο οποίος θα μπορεί να υπάρχει
σε διάφορα σημεία με συγκεκριμένη ένδειξη, και μέσω του έξυπνου κινητού
τηλεφώνου του να έχει πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για τα τουριστικά
σημεία ενδιαφέροντος άμεσα χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύει χρόνο για αναζήτηση.
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Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στη σύνταξη αναφοράς υλοποίησης της μικρής
κλίμακος παρέμβασης και συμφωνίας με τους κανόνες του προγράμματος
χρηματοδότησης.

ΠΕ 4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού
Δράση Τ.3.3 Εργαλεία προώθησης των αρχαίων λιμανιών ως προορισμοί
οικολογικού τουρισμού
Αντικείμενο της δράσης είναι η παραγωγή διαφημιστικού υλικού στην αγγλική
γλώσσα. Στόχος της κοινής συμφωνίας είναι η προώθηση των αρχαιολογικών
χώρων, και μετά το τέλος του έργου. Για αυτό τον σκοπό θα δημιουργηθούν και θα
διαδοθούν διαφημιστικά εργαλεία όπου είναι εφικτό σε εκθέσεις και ημερίδες,
σχετιζόμενες με τουριστικό και πολιτιστικό περιεχόμενο για νέους τουριστικούς
προορισμούς. Θα αναπτυχθούν επίσης και χρήσιμα εργαλεία για την προβολή των
περιοχών ενδιαφέροντος (π.χ. πινακίδες διαδρομών, διαφημιστικές αφίσες και
φυλλάδια κλπ.).
Παραδοτέο - Τ.3.3.2
Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων των αρχαίων λιμανιών της
περιοχής. Το φυλλάδιο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό την
προώθηση των θεματικών προορισμών και θα περιέχει πληροφορίες για την
δυνατότητα χρήσης ως τουριστικών προορισμών στηριζόμενο σε ιστορικά στοιχεία
των λιμανιών.
Παραδοτέο - Τ.3.3.3
Παραγωγή και σχεδιασμός αφίσας με σκοπό την ανάδειξη και διαφήμιση των
αρχαίων λιμανιών. Οι αφίσες (10 ανά λιμάνι) θα τοποθετηθούν σε σημεία
τουριστικού ενδιαφέροντος στις περιοχές των λιμανιών.
Παραδοτέο - Τ.3.3.4
Κάθε τουριστικός προορισμός θα προωθηθεί στο διαδίκτυο μέσω φυλλαδίου σε
ηλεκτρονική μορφή που θα περιέχει την περιγραφή του κάθε λιμανιού και τις
ιδιαιτερότητές του.
Δράση T.3.4 Οργάνωση θεματικής εκδήλωσης
Η θεματική εκδήλωση θα περιλαμβάνει μία επίσκεψη στην περιοχή μελέτης και μία
περιοδεία των μέσων ενημέρωσης. Η δράση απευθύνεται σε τουριστικούς
πράκτορες και εξειδικευμένα γραφεία τύπου που δραστηριοποιούνται εντός της
περιοχής ενδιαφέροντος (Αδριατική-Ιόνιο) του προγράμματος αλλά και σε μέσα
ενημέρωσης και τουριστικές επιχειρήσεις εκτός αυτής. Οι εκδηλώσεις αυτές θα
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οργανωθούν με σκοπό την προώθηση των αρχαίων λιμανιών της περιοχής. Οι
εταίροι του έργου μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτές τις επισκέψεις με σκοπό την
ανταλλαγή γνώσεων στη διαδικασία ανάπτυξης οικολογικών τουριστικών
προορισμών. Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας θα συμπεριληφθούν σε ένα
εγχειρίδιο με στόχο την διάδοση καλών πρακτικών προς τους υπεύθυνους για τη
χάραξη πολιτικής και στα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού και πολιτιστικού
τομέα για την αξιοποίηση των (ήσσονος σημασίας) προορισμών πολιτιστικής
κληρονομιάς. Η παρούσα δράση θα περιλαμβάνει 2 παραδοτέα.
Παραδοτέο - Τ.3.4.1
Έκθεση της θεματικής εκδήλωσης που περιγράφηκε ανωτέρω που θα περιλαμβάνει
συλλογή στοιχείων, επικοινωνίας με τα μέσα ενεημέρωσης, λίστες συμμετεχόντων
τόσο στην περιοχή μελέτης όσο και στην περιοδεία των μέσων ενημέρωσης.
Παραδοτέο - Τ.3.4.2
Εγχειρίδιο αξιοποίησης διαδρομών κληρονομιάς αρχαίων λιμανιών. Το εγχειρίδιο
θα περιλαμβάνει έγγραφα και στοιχεία πρακτικών προώθησης που εφαρμόζονται
στην περιοχή μελέτης υπογραμμίζοντας τα κυριότερα αποτελέσματα που έχουν
επιτευχθεί.
ΠΕ 5 Ενημέρωση
Ο ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη σε όλες τις εργασίες που υποχρεούται να
προβεί η Αναθέτουσα Αρχή, η οποία ενεργεί ως Εταίρος στο έργο και αφορούν
δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας. Σκοπός είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων
του έργου στο ευρύ κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Πιο συγκεκριμένα ο
ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή και θα συνεισφέρει στην εκπόνηση
του σχεδίου επικοινωνίας και προβολής του έργου, στην σχεδίαση του
προωθητικού υλικού, καθώς και των δράσεων διάχυσης στους τοπικούς
εμπλεκόμενους φορείς και στις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, για όλη τη
διάρκεια του έργου, στο πλαίσιο του ΠΕ. Ειδικότερα, θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα αρχή στις παρακάτω δράσεις και παραδοτέα του ΠΕ:
Δράση C.1 Δραστηριότητες εκκίνησης συμπεριλαμβανόμενων της Στρατηγικής
Επικοινωνίας και της ιστοσελίδας
Παραδοτέο - C1.1 - Σχέδιο Επικοινωνίας και προβολής του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Δήμο στην εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας και
προβολής του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ένα ολοκληρωμένο
Σχέδιο Επικοινωνίας και προβολής του έργου.
Παραδοτέο - C1.2 - Αναφορά για τη δημιουργία του υλικού της Ιστοσελίδας του
έργου ADRION-APPRODI και την ενημέρωσή της. Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της για την δημιουργία του περιεχομένου της
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ιστοσελίδας του έργου αλλά και για την ενημέρωση της καθ’ όλη τη διάρκεια του
του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα υποβάλει
απολογιστική έκθεση προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικά το
περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις ενέργειες ενημέρωσης του
περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Δράση C.2 – Ψηφιακές δράσεις συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης και Πολυμέσων
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην
ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με νέα και ειδήσεις σχετικών με το
έργο.
Παραδοτέο - C2.1 - Σελίδα του έργου στο Facebook
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην
ενημέρωση της σελίδας του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του
παραδοτέου θα υποβάλλει απολογιστική έκθεση προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις ενέργειες
ενημέρωσης του περιεχομένου της σελίδας.
Παραδοτέο - C2.2 - Προφίλ του έργου στο Τwitter
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην
ενημέρωση του προφίλ του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του
παραδοτέου θα υποβάλλει απολογιστική έκθεση προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις ενέργειες
ενημέρωσης του περιεχομένου του λογαριασμού.
Δράση C.3 – Δημόσιες Εκδηλώσεις
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στις δημόσιες εκδηλώσεις που
απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου.
Παραδοτέο - C.3.2 - Υποστήριξη στο Τελικό Συνέδριο του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Δήμο στην συμμετοχή του στο Τελικό Συνέδριο του
έργου. Αυτό συνεπάγεται ότι θα συμβάλλει στην προετοιμασία των παρουσιάσεων
του φορέα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου καθώς και στην κατάλληλη
προετοιμασία των στελεχών του φορέα για την συμμετοχή του σε αυτό. Ο ανάδοχος
μετά την ολοκλήρωση του τελικού συνεδρίου εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα
πρέπει να υποβάλει απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με
όλες τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
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Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων:
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού
ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εκτείνεται μέχρι το
πέρας του έργου “APPRODI” συμπεριλαμβανομένων τυχών παρατάσεων εφόσον
εγκριθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος. Με
βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του έργου ορίζεται σήμερα
στις 30/06/2020.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την αναθέτουσα αρχή για
οποιαδήποτε μεταβολή.
Στη συνέχεια παρατίθεται το ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
του έργου, το οποίο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις τυχόν τροποποιήσεις
τις πράξης όπως αυτές εγκρίνονται από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του
προγράμματος:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1

Μ.2.2

30/6/2020

Μ.2.3

30/6/2020

Μ.3.1

30/6/2020

Μ.3.2

30/6/2020

Μ.3.3

30/6/2020

Μ.3.4

30/6/2020

Τ.1.2.1

Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης

2

Τ.1.3.1

Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.1.3.2
3

Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.2.4.1

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.2.4.2
4

Τ.3.3.2
Τ.3.3.3

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
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Τ.3.3.4

5

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.3.4.1

31/12/2019

Τ.3.4.2

31/12/2019

C.1.1

30/6/2020

C.1.2

30/6/2020

C.2.1

30/6/2020

C.2.2

30/6/2020

C.3.2

30/6/2020
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7.2

ΜΕΡΟΣ B - OIKONOMIKO ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, οι προς ανάθεση υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης έχουν κοστολογηθεί ως ακολούθως:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ €)
ΠΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αξία με
ΦΠΑ

Αξία
Άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

1

Διαχείριση έργου
(Management)

-Απολογιστικές
Εκθέσεις για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου
στις
συναντήσεις των
εταίρων μία ανά
εξάμηνο
και
εκπόνηση
πρακτικών
συναντήσεων
(Μ.2.2)

8.474,00
€

6.833,87
€

1.640,13
€

-Απολογιστικές
Εκθέσεις για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου
στις
τηλεδιασκέψεις
των εταίρων μία
ανά εξάμηνο και
εκπόνηση
των
πρακτικών των
τηλεδιασκέψεων
(Μ.2.3)
- Την συμβολή
του Δήμου στην
συμμετοχή του
για την εκπόνηση
του
σχεδίου
αναγνώρισης των
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κινδύνων αλλά
και
αντιμετώπισης ή
περιορισμού
αυτών
στο
πλαίσιο
υλοποίησης του
έργου (Μ.3.1)
-Απολογιστική
Έκθεση για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου
στο
εργαστήριο που
θα
πραγματοποιηθεί
στο πλαίσιο της
3ης συνάντησης
των
εταίρων
(Μ.3.2)
-Εξαμηνιαίες
αναφορές
προόδου
του
φυσικού
και
οικονομικού
αντικειμένου
(Μ.3.3)
-Τελική
(Μ.3.4)
2

Τ.1.2 Τοπική έρευνα

έκθεση

Σχεδιασμός χάρτη
με όλα τα
αρχαιολογικά,
ιστορικά και
πολιτιστικά
ερήματα που
συνδέονται με τις
αρχαίες θαλάσσιες
διαδρομές της
Αδριατικής-Ιονίου
που μπορούν να
συμπεριληφθούν

10.000,00
€

8.064,52
€

1.935,48
€
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ως προορισμοί
οικολογικού
τουρισμού (Τ.1.2.1)
3.629,03
€

870,97 €

Τ.2.4.1 Σχεδιασμός
Διαδρομής με όλα
τα Ρωμαϊκά
Μνημεία,
Δημιουργία
Τουριστικής
Πληροφορίας και
Ανάπτυξη
Διαδικτυακού
Γεωγραφικού
Πληροφοριακού
Συστήματος

22.000,00 17.741,93
€
€

4.258,07
€

Τ.2.4.2 Σχεδιασμός
της μικρής
κλίμακος
παρέμβασης και
Συγγραφή της
αναφοράς
υλοποίησης

11.000,00
€

8.870,97
€

2.129,03
€

- Σχεδιασμός και
παραγωγή
διαφημιστικών
φυλλαδίων
των
αρχαίων λιμανιών
της περιοχής σε
ηλεκτρονική μορφή
(Τ.3.3.2)

6.410,00
€

5.169,35
€

1240,65 €

Τ.1.3 Τοπικές ομάδες
- Λίστα των
εστίασης (local focus
οργανώσεων που
θα συμμετέχουν
groups) και δικτύωση
ενδιαφερόμενων
στις τοπικές ομάδες
εστίασης (focus
μερών
groups) (Τ.1.3.1)

4.500,00
€

- Αναφορά σχετικά
με τις τοπικές
ομάδες εστίασης
(focus groups)
(Τ.1.3.2)
3

4

Τ.2.4 Πιλοτικές
δράσεις για τα
Αρχαία Λιμάνια της
Κέρκυρας

Τ.3.3 Εργαλεία
προώθησης των
αρχαίων λιμανιών ως
προορισμοί
οικολογικού
τουρισμού
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- Παραγωγή και
σχεδιασμός αφίσας
(10 ανά λιμάνι) με
σκοπό
την
ανάδειξη
και
διαφήμιση
των
αρχαίων λιμανιών
(Τ.3.3.3)
Φυλλάδιο
(brochure)
σε
ηλεκτρονική μορφή
για
κάθε
τουριστικό
προορισμό που θα
τον προωθηθεί στο
διαδίκτυο και θα
περιέχει
την
περιγραφή
του
κάθε λιμανιού και
τις ιδιαιτερότητές
του (Τ.3.3.4)
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Τ.3.4 Οργάνωση
θεματικής
εκδήλωσης

-Διοργάνωση
θεματικής
εκδήλωσης
και
περιοδείας μέσων
εμημέρωσης
-Έκθεση
της
θεματικής
εκδήλωσης που θα
περιλαμβάνει
συλλογή στοιχείων,
επικοινωνίας με τα
μέσα ενημέρωσης,
λίστες
συμμετεχόντων
τόσο στην περιοχή
μελέτης όσο και
στην περιοδεία των
μέσων ενημέρωσης
(Τ.3.4.1)

6.796,00
€

5.480,64
€

1.315,36
€

5.220,00
€

4.209,68
€

1.010,32
€

-Εγχειρίδιο
αξιοποίησης
διαδρομών
κληρονομιάς
αρχαίων λιμανιών
που
θα
περιλαμβάνει
έγγραφα
και
στοιχεία πρακτικών
προώθησης
που
εφαρμόζονται στην
περιοχή
μελέτης
υπογραμμίζοντας
τα
κυριότερα
αποτελέσματα που
έχουν επιτευχθεί
(Τ.3.4.2)
5

Δράσεις ενημέρωσης
και επικοινωνίας

-Σχέδιο
επικοινωνίας και
προβολής του
έργου. (C.1.1)
- Απολογιστική
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έκθεση σχετικά με
το περιεχόμενο
που παρήγαγε
αλλά και όλες τις
ενέργειες
ενημέρωσης του
περιεχομένου της
ιστοσελίδας του
έργου. (C.1.2)
- Απολογιστική
έκθεση σχετικά με
το περιεχόμενο
που παρήγαγε
αλλά και όλες τις
ενέργειες
ενημέρωσης του
περιεχομένου της
ιστοσελίδας του
έργου στο
facebook. (C.2.1)
- Απολογιστική
έκθεση σχετικά με
το περιεχόμενο
που παρήγαγε
αλλά και όλες τις
ενέργειες
ενημέρωσης του
περιεχομένου του
λογαριασμού στο
twitter. (C.2.2)
- Απολογιστική
αναφορά για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου στο τελικό
συνέδριο. (C.3.2)
ΣΥΝΟΛΟ

74.400,00 60.000,00 14.400,00
€
€
€
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Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες από αυτές του προϋπολογισμού της μελέτης
θα θεωρούνται απαράδεκτες .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του κατωτέρω υποδείγματος
Οικονομικής Προσφοράς:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος
θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:

ΠΡΟΣ:
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α
ΤΚ 49100 – Κέρκυρα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά το έργο Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου «From Ancient Maritime Routes to ecotouristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς
οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο)
Πιο συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες
διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη
αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Ενημέρωση σύμφωνα
με τη αριθ. 22700/15-07-2020 διακήρυξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων
Νήσων.

Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την

προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

α/α

ΠΕ

Περιγραφή Δράσης

1

1

Διαχείριση έργου (Management)

2

2

Τ.1.2 Τοπική έρευνα

3

2

T.1.3 Τοπικές ομάδες εστίασης (local
focus groups) και δικτύωση
ενδιαφερόμενων μερών

4

3

Τ.2.4.1 Σχεδιασμός Διαδρομής με
όλα τα Ρωμαϊκά Μνημεία,
Δημιουργία Τουριστικής
Πληροφορίας και Ανάπτυξη
Διαδικτυακού Γεωγραφικού
Πληροφοριακού Συστήματος (Design
of a route with all the roman
monuments, drafting of the tourist
information and implementation of

Προσφερόμενη Προσφερόμενη
τιμή (€) συμπ.
τιμή (€) μη
ΦΠΑ 24%
συμπ. ΦΠΑ
24%
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Web gis map of monuments)
5

3

Τ.2.4.2 Σχεδιασμός της μικρής
κλίμακος παρέμβασης και Συγγραφή
της αναφοράς υλοποίησης (Design
of the small scale interventions and
draft the pilot project report)

6

4

Τ.3.3 Εργαλεία προώθησης των
αρχαίων λιμανιών ως προορισμοί
οικολογικού τουρισμού

7

4

Τ.3.4 Οργάνωση θεματικής
εκδήλωσης

8

5

Δράσεις ενημέρωσης και
επικοινωνίας
ΣΥΝΟΛΟ

(τα ανωτέρω αναγράφονται αριθμητικώς)

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): .....................................................
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και
τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100049209
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Κουλούρη-Σ.Θεοδόση
- Τηλέφωνο: 2661362780-765
- Ηλ. ταχυδρομείο: gpp@corfu.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο
πλαίσιο του έργου «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις
Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο
“APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1
Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού,
3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και
5 Επικοινωνία. CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων .
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): -

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική
επιχείρηση»iv
ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο
προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;

[ ] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[...............]

[…...............]
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[….]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση,
και
σε
κάθε
περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το
πιστοποίηση
αναφέρετε:

πιστοποιητικό
διατίθεται

εγγραφής ή η
ηλεκτρονικά,

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
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ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

α) [……]

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

της

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας

[ ]
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επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο
οικονομικός
φορέας
στηρίζεται
στις
ικανότητες
άλλων
οικονομικών
φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους
νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία
έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
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Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
καταδικαστική απόφαση:

στην

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

[……]

τα

μέτρα

που
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως
διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

των

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

να

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

The APPRODI Project is co-funded by the European Union, European Regional
Development Fund and Instrument for Pre-Accession Assistance II Fund
103

να

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες
σχετικά
αφερεγγυότητα,
συμφερόντων
ή
παράπτωμα

με
πιθανή
σύγκρουση
επαγγελματικό

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :

[] Ναι [] Όχι

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
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μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει
συνάψει
ο
οικονομικός
φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[] Ναι [] Όχι

λεπτομερείς
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[] Ναι [] Όχι

λεπτομερείς
[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[] Ναι [] Όχι

λεπτομερείς

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[] Ναι [] Όχι

λεπτομερείς

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:

[] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται
να
του
αποφέρουν
αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει
εξ
αμελείας
παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων
κριτηρίων επιλογής

των

απαιτούμενων

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:

[…]

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
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[ …] [] Ναι [] Όχι

εγκατάστασής του

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική
επάρκεια

και

χρηματοοικονομική

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :

Απάντηση:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του
οικονομικού
φορέα
στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από
τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
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Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον
αφορά
τις
χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική

[……..........]
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

[…]
Έργα: [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

1β)

Μόνο

προμηθειών
υπηρεσιών:

για

και

δημόσιες
δημόσιες

συμβάσεις
συμβάσεις

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός
φορέας
έχει
προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες
του
είδους
που
έχει
προσδιοριστεί:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα
φή

ποσά

ημερομη
νίες

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός
φορέας
θα
μπορεί
να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την
εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]
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παραλήπτε
ς

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει
τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση
της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,

α)[......................................……]

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος,
μέσο
προσωπικό:

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του
τα
ακόλουθα
μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες
των
προϊόντων
που
θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

[] Ναι [] Όχι

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
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απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν
ότι
ο
οικονομικός
φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν
ότι
ο
οικονομικός
φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
[……] [……]

Εάν

η

σχετική

τεκμηρίωση

διατίθεται
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του
αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

[….]

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές
μορφές
αποδεικτικών
εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:

[] Ναι [] Όχιxlv

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές
μορφές
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.

xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.
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xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.

xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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[1]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου
«FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες
Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με
ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των
πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές
στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη
αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

The APPRODI Project is co-funded by the European Union, European Regional
Development Fund and Instrument for Pre-Accession Assistance II Fund

[2]

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής
Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του
έργου «FromAncient Maritime Routestoecotouristicdestinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες
Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού
τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG
V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των
πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις
αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς
οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4
Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς
οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία.
Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ, συμπ. του ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρ. Μελέτης /2019

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά την ανάγκη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών για την Τεχνική Υποστήριξη τουΔήμου
Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων γιατηνυλοποίησητων πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από
τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4
Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία, στο πλαίσιο του
έργου «FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές
στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο),
προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και με συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς
από τους υποψηφίους αναδόχους, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν.4600/2019 (A’ 43/09-03-2019) Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου

Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύστασης Εθνικού Ινστιτούτου
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
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3. του ν. 4605/2019 (Α’ 52/01.04.2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
άλλες διατάξεις."
4. του ν. 4555/18 περί Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
5. Το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
6. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός

των μελών τους με κλήρωση»,
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11. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
12. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
15. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις»,
17. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
18. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,
19. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
20. της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
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21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
22. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
23. Την υπ’ αριθ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
24. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
25. Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/τΒ/19-4-2016).
26. Τον οδηγό του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο.
27. Η υπογεγραμμένη με αριθ. 608 σύμβαση χρηματοδότησης (SubsidyContract) μεταξύ του Επικεφαλής

Εταίρου (Πανεπιστήμιο Teramo) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος «INTERREG V-Β
Αδριατική – Ιόνιο»
28. Τις διατάξεις της αριθ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής

Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
29. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των

δαπανών,
30. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε

μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου,
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31. Την υπ’ αριθ. 7-183/07-04-2016 (ΑΔΑ: Ω0ΠΔΩΕΑ-ΣΛ3) απόφαση του Δ.Σ., με την οποία

αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πρόταση με τίτλο «FromAncient Maritime Routestoecotouristicdestinations» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, Άξονας
Προτεραιότητας 2. Sustainable Region, ΕιδικόςΣτόχος “Promote the sustainable valorisation and
preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area”)
32. Τηνυπ’

αριθ.

12-297/07-05-2018

(ΑΔΑ:

ΩΨΘΞΩΕΑ-ΕΒΓ)

απόφασητουΔ.Σ.,

μετηνοποίαψηφίστηκεηαποδοχήτηςχρηματοδότησηςκαθώςκαιτωνόρωνέγκρισηςτηςπρότασηςμετίτλ
ο ««From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations» – μεακρωνύμιο “APPRODI”
(INTERREG V-ΒΑδριατική – Ιόνιο, ΆξοναςΠροτεραιότητας 2. Sustainable Region, ΕιδικόςΣτόχος
“Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth
assets in the Adriatic-Ionian area”)
33. Την υπ’ αριθμ. 3-149/12-3-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που περιέχει την αναμόρφωση

του προϋπολογισμού του έργου APPRODI.
34. Την υπ’ αριθμ. 5-55/18-2-20 απόφαση Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Κεντρικής

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33409/26-2-20 απόφαση της
ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης.
35. Τον συνολικό προϋπολογισμό του αντικειμένου της παρούσας ανάθεσης, ο οποίος ανέρχεται

συνολικά στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (74.400,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), δαπάνη η οποία περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ: Κ.Α.: 69.7341.014 «Δαπάνες
εξωτερικών συνεργατών του έργου APPRODI»
36. Την υπ’ αριθμ. ……./…-…-2020 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:……………) του Δήμου

Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων .
37. Τη με αριθμό ---/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και έγινε η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση
με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων στο
πλαίσιο του έργου «FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες
Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI”
(INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από
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τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις,
4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία».

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Εισαγωγή – Περιβάλλον του Έργου
Τοέργο“From
Ancient
Maritime
Routes
to
eco-touristic
destinations
(APPRODI)”,
εντάσσεταιστονΆξοναΠροτεραιότητας 2 «Sustainable Region» καιστονΕιδικόστόχο «Promote the sustainable
valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area».
Χαρακτηριστικό στοιχείο των εμπλεκόμενων περιοχών είναι ότι στο παρελθόν φιλοξενούσαν αρχαίους
λιμένες που θεωρούνταν πάντοτε περιθωριακοί για την ανάπτυξη των πόλεων, μη αποτελώντας συχνά πόλο
έλξης για τους επισκέπτες. Η κοινή εδαφική πρόκληση που αντιμετωπίζει επομένως το έργο είναι ότι οι
περιοχές με αρχαίους λιμένες έχουν υψηλό αλλά ανεκμετάλλευτο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης ως
οικοτουριστικοί προορισμοί, ιδιαιτέρως κατά μη τουριστικές περιόδους, ενώ χαρακτηρίζονται και από
ανεπαρκή συμμετοχή των κοινοτικών παραγόντων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο κύριος στόχος του ”APPRODI” είναι η προώθηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
περιοχή Αδριατικής-Ιονίου μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και προώθησης των αρχαίων λιμένων ως
τουριστικούς προορισμούς και μέσω της ενίσχυσης της ανάμειξης τοπικών κοινοτήτων. Πέντε πιλοτικές
περιοχές θα αξιοποιηθούν ως νέοι δυνητικοί προορισμοί μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών, όπως
οι γεω-αρχαιολογικές έρευνες (Ορτόνα, Δυρράχιο, Ντουμπρόβνικ) των οποίων τα ευρήματα θα εκτίθενται
σε Μουσεία ή λύσεις μηδενικών επιπτώσεων και υποδομών για ένα καινοτόμο παράκτιο και παραλίμνιο
αρχαιολογικό πάρκο (Τορτσέλο, Βενετία).
Δράσεις ευαισθητοποίησης και θεματικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν προσκαλώντας εμπορικούς
φορείς και βασικούς εμπλεκομένους να προωθήσουν νέους προορισμούς κα να τους συμπεριλάβουν σε
υπάρχουσες τουριστικές διαδρομές. Επιπλέον των 5 πιλοτικών δοκιμών επενδύσεων μικρής κλίμακας, οι
κύριες εκροές του έργου θα περιλαμβάνουν: ένα κοινό σχέδιο στρατηγικής για την προώθηση των
αξιοποιημένων τουριστικών προορισμών, εκπαίδευση σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και
άνεργους νέους με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής και της εμπορικής ανάπτυξης με βάση βάσει
της πολιτιστικής κληρονομίας, το «Δίκτυο ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ» για την
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πόλεων μέσω μιας ενοποιημένης κοινότητας που θα
επεκταθεί σε άλλα υφιστάμενους αρχαίους λιμένες της περιοχής.
Στόχος του APPRODI είναι η ποιοτική αλλαγή της φύσης της τουριστικής ζήτησης με μια διακρατική
προσέγγιση και η αυξανόμενη προβολή των αξιοποιημένων νέων προορισμών.
Οι Εταίροι του έργου είναι:
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Εταιρικό Σχήμα

Χώρα

LP

University of Teramo

Ιταλία

PP2

City of Ortona

Ιταλία

PP3

Ca’ Foscari University of Venice

Ιταλία

PP4

City of Durres

Αλβανία

PP5

Ministry of Culture – Regional Directorate of National Culture Durres

Αλβανία

PP6

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

Ελλάδα

PP7

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων

Ελλάδα

PP8

City of Dubrovnik Development Agency DURA

Κροατία

PP9

University of Zadar

Κροατία

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Τεχνικού Συμβούλου
Το έργο που πρόκειται να ανατεθεί σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο στοχεύει στην
υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κατά την υλοποίηση των
πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς
οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς
οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία, στο πλαίσιο του έργου «FromAncient Maritime
Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς
οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο).Εν
προκειμένω, ο σκοπός του έργου του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή των απαιτούμενων
υπηρεσιών, προκειμένου να σχεδιασθούν, να προετοιμασθούν, να οργανωθούν και υλοποιηθούν
έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητας του Δήμου
Κεντρικής
Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων.
2.2 Αντικείμενο του Έργου του Τεχνικού Συμβούλου
Στη συνέχεια δίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων του Τεχνικού Συμβούλου (ΤΣ) η οποία αποτελείται
από τις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά:
ΠΕ 1 Διαχείριση
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για υλοποίηση
του έργου, παρέχοντας οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου και
του προγράμματος και υποστηρίζοντας την αναθέτουσα αρχή στις συναντήσεις του έργου και στην
υλοποίηση των παραδοτέων των δράσεων Μ1, Μ2 και Μ3.
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Δράση Μ.1 Διαχείριση του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, που
απαιτούνται για την διαχείριση του έργου, όπως ενδεικτικά είναι: η επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο
καθώς και με τους υπολοίπους εταίρους του έργου, επικοινωνία με την Τεχνική Γραμματεία του
προγράμματος Interreg ADRION, τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου με τα έγγραφα του έργου,
υποβοήθηση στις εσωτερικές διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής κ.α.. Επιπλέον, να υποστηρίξει τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή του στην
Διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee) του έργου, η οποία εκ των άλλων έχει ως αρμοδιότητες την
εσωτερική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και να προλαμβάνει εγκαίρως τις τυχόν
αποκλείσεις που μπορεί να ανακύψουν στην υλοποίηση των παραδοτέων σε σχέση με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα του έργου.
Δράση Μ.2 Συντονισμός του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες
απαιτούνται για τον συντονισμό του έργου και την υλοποίηση των παραδοτέων της δράσης.
Παραδοτέο – Μ.2.2 - Πρακτικά Εταιρικών Συναντήσεων
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή της στις συναντήσεις του έργου, οι
οποίες είναι μια ανά εξάμηνο, αλλά και σε τυχόν έκτακτες, τόσο κατά το χρονικό διάστημα προετοιμασίας
της συμμετοχής όσο και κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά το πέρας αυτής όπου θα πρέπει να
συμβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στην εκπόνηση πρακτικών των συναντήσεων. Οι υποστηρικτικές ενέργειες
περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: Επικοινωνία με το εταιρικό σχήμα για την συν
διαμόρφωση της ατζέντας, προετοιμασία των παρουσιάσεων που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων, συμβολή στην συν διαμόρφωση με τους υπολοίπους εταίρους στα πρακτικά με τα
συμπεράσματα της κάθε συνάντησης. Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της κάθε συνάντησης εντός
δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλλει απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
με όλες τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέο – Μ2.3. – Πρακτικά από Εταιρικές τηλεδιασκέψεις
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή της στις τηλεδιασκέψεις του έργου, οι
οποίες είναι μια ανά εξάμηνο, αλλά και σε τυχόν έκτακτες, τόσο κατά το χρονικό διάστημα προετοιμασίας
της συμμετοχής όσο και κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά το πέρας αυτής όπου θα πρέπει να
συμβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στην εκπόνηση πρακτικών των τηλεδιασκέψεων. Οι υποστηρικτικές
ενέργειες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: Επικοινωνία με το εταιρικό σχήμα για την συν
διαμόρφωση της ατζέντας, προετοιμασία των παρουσιάσεων που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια των
τηλεδιασκέψεων, συμβολή στην συν διαμόρφωση με τους υπολοίπους εταίρους στα πρακτικά με τα
συμπεράσματα της κάθε τηλεδιάσκεψης. Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της κάθε τηλεδιάσκεψης εντός
δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλλει απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
με όλες τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Δράση Μ.3 Παρακολούθηση του έργου
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Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες
απαιτούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
και στην εκπόνηση των σχετικών παραδοτέων.
Παραδοτέο – Μ.3.1 – Αναφορά αναγνώρισης κινδύνων και σχέδιο έκτακτης ανάγκης
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην εκπόνηση του σχεδίου
αναγνώρισης των κινδύνων αλλά και αντιμετώπισης ή περιορισμού αυτών που αφορούν το Πακέτο
Εργασίας της Επικοινωνίας. Το εκπονηθέν σχέδιο αποτελεί τμήμα του συνολικού σχεδίου εντοπισμού και
αντιμετώπισης κινδύνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Παραδοτέο – Μ.3.2 – Έκθεση με τα συμπεράσματα Εργαστηρίου (workshop) για το μεσοπρόθεσμο έλεγχο
του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή την συμμετοχή της στο εργαστήριο που θα
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης του εταιρικού σχήματος και θα αφορά την
ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου, αλλά και θα την υποστηρίξει στην υποβολή της
συμβολής στην εκπόνηση της έκθεσης που απαιτείται σε επίπεδο εταιρικού σχήματος. Ο ανάδοχος μετά την
ολοκλήρωση του προκείμενου εργαστηρίου εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλλει
απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε
προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέο – Μ.3.3 - Εκθέσεις Προόδου (μία ανά εξάμηνο)
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, οι
οποίες απαιτούνται για την εκπόνηση και την υποβολή των εκθέσεων προόδου του έργου, οικονομικού και
φυσικού αντικειμένου.
Παραδοτέο – Μ3.4 – Τελική Έκθεση Προόδου
Ο ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει το Δήμο σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εκπόνηση και
την υποβολή της τελικής έκθεσης προόδου του έργου, οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα
τα παραδοτέα του Αναδόχου είναι μια έκθεση προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου ανά εξάμηνο, καθώς και η τελική έκθεση με την ολοκλήρωση του έργου.
ΠΕ 2 Απότις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού
Δράση T.1.2 Τοπική έρευνα
Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τοπικές έρευνες για τη διεύρυνση της γνώσης σχετικά με την πολιτιστική,
ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά που συνδέεται με την αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές της Αδριατικής
και του Ιονίου με βάση την προσέγγιση που συμφωνήθηκε στην δράση Τ1.1. Η μεθοδολογία θα
περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση που θα χρησιμεύσει στον εντοπισμό των κύριων
χαρακτηριστικών της γεωμορφολογικής εξέλιξης ως προϋπόθεση για την κατανόηση των μορφογενετικών
γεγονότων, της παράκτιας δυναμικής και της χαρτογραφικής ανάλυσης που βασίζονται κυρίως σε ιστορικά
ευρήματα που θα περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη της ακτογραμμής. Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης
είναι η αξιοποίηση αυτής της ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς στους προορισμούς οικολογικού
τουρισμού. Τα αποτελέσματα των τοπικών ερευνών θα συγκεντρωθούν σε έναν κοινό χάρτη της
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«πολιτιστικής κληρονομιάς των αρχαίων λιμανιών της Αδριατικής-Ιονίου». Για την υλοποίηση της δράσης θα
χρειαστεί ένας εμπειρογνόμωνας που θα αναλάβει την τοπική έρευνα με σκοπό τη διεύρυνση της γνώσης
της πολιτιστικής, αρχαιολογικής και ιστορικής κληρονομιάς που συνδέεται με τα αρχαία λιμάνια της
περιοχής.

Παραδοτέο - Τ.1.2.1- Χάρτης Αδριατικής-Ιονίου με αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές πολιτιστικής κληρονομιάς
Ο ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό χάρτη με όλα τα αρχαιολογικά, ιστορικά και πολιτιστικά ερήματα
που συνδέονται με τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές της Αδριατικής-Ιονίου που μπορούν να
συμπεριληφθούν ως προορισμοί οικολογικού τουρισμού.

Δράση T.1.3 Τοπικές ομάδες εστίασης (localfocusgroups) και δικτύωση ενδιαφερόμενων μερών
Ο ανάδοχος θα εντοπίσει όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους/φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τουριστικού τομέα (ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, αναπτυξιακά γραφεία, διαχειριστές πολιτιστικών
χώρων, μουσεία, τοπικές/ περιφερειακές/εθνικές δημόσιες αρχές) και θα διοργανώσει τοπικές ομάδες
εστίασης με εκείνους που προσδιορίστηκαν ως βασικοί παράγοντες. Οι συμμετέχοντες αυτής της ομάδας θα
συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που καθορίζουν την ελκυστικότητα των
οικοτουριστικών προορισμών που συνδέονται με τα αρχαία λιμάνια κατά τη διάρκεια της υψηλής
τουριστικής περιόδου αλλά και εκτός αυτής.
Παραδοτέο - Τ.1.3.1-Δίκτυο εμπορικών φορέων και σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη
Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει μία λίστα των οργανώσεων που θα συμμετέχουν στις τοπικές ομάδες εστίασης
(focusgroups), με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με τους νέους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού και για δικτύωση.
Παραδοτέο – Τ.1.3.2- Τοπικές ομάδες εστίασης (localfocusgroups)
O ανάδοχος θα προετοιμάσει αναφορά σχετικά με τις τοπικές ομάδες εστίασης με σκοπό τη συζήτηση
μεθόδων ανάδειξης και ενίσχυσης των προϊόντων οικολογικού τουρισμού που συνέονται με τις αρχαίες
θαλάσσιες διαδρομές και την αναγνώριση των δυνατοτήτων και απαιτήσεων από τους επαγγελματίες του
τουρισμού.
ΠΕ 3 Πιλοτικές δράσεις
Δράση Τ.2.4 Πιλοτικές δράσεις για τα Αρχαία Λιμάνια της Κέρκυρας
Παραδοτέο - Τ.2.4.1 - Σχεδιασμός Διαδρομής με όλα τα Ρωμαϊκά Μνημεία, Δημιουργία Τουριστικής
Πληροφορίας
και
Ανάπτυξη
Διαδικτυακού
Γεωγραφικού
Πληροφοριακού
Συστήματος
(Designofaroutewithalltheromanmonuments,
draftingofthetouristinformationandimplementationofwebgismapofmonuments)
Σχεδιασμός Διαδρομής με όλα τα Ρωμαϊκά Μνημεία& Δημιουργία Τουριστικής Πληροφορίας
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Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σχεδίαση και αποτελεσματική προώθηση της προτεινόμενης θεματικής
διαδρομής, είναι απαραίτητη η έρευνα συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του σχετικού πολιτιστικού
αποθέματος της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην έρευνα, συλλογή, αρχειοθέτηση
και τεκμηρίωση του διαθέσιμου υλικού που θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα WebGIS.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
στην επιλογή των Ρωμαϊκών Μνημείων που θα συμπεριληφθούν στη θεματική διαδρομή και θα
δημιουργήσει την απαραίτητη πολυμεσική τουριστική πληροφορία για αυτά, σύμφωνα πάντα με τους
στόχους και τις επιδιώξεις του έργου.
Ενδεικτικά, τα σχετικά στάδια της εργασίας θα περιλαμβάνουν:


Συλλογή υλικού: Αφορά τις διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης δεδομένων από πολλαπλές
διαθέσιμες πηγές.



Οργάνωση υλικού: Περιλαμβάνει την πρωταρχική έρευνα των δεδομένων, προκειμένουτο υλικό να
ταξινομηθεί ανά ενότητες (γεωγραφικές τοποθεσίες, κατηγορίες κλπ.), οι οποίες θα κάνουν ευχερέστερη
τη διαδικασία τεκμηρίωσης. Το υλικό θα πρέπει να ενταχθεί τόσο στις γενικές θεματικές που θα
προκύψουν για το υλικό, όσο και στις ειδικές κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως θα έχουν
δημιουργηθεί μετά από τη φάση αυτή των εργασιών.



Αξιολόγηση υλικού: Αφορά στην εμβάθυνση και την αξιολόγηση της διαθέσιμης πληροφορίας και στην
επισήμανση τυχόν ελλείψεων ή προσθηκών. Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η τελική επιλογή του
υλικού που θα τεκμηριωθεί.



Τεκμηρίωση υλικού: Περιλαμβάνει την πλήρη τεκμηρίωση του επιλεγμένου υλικού ανά θεματική
ενότητα, υποκατηγορίες, τίτλους



Διορθωτικός έλεγχος υλικού: Ελέγχεται το σύνολο των δεδομένων και πραγματοποιούνται οι
απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

Για δέκα (10) επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος (geolocations) της θεματικής διαδρομής της Κέρκυρας ο
ανάδοχος οφείλει να προβεί στη παραγωγή φωτογραφικού υλικού υψηλής ανάλυσης.Θα πραγματοποιηθεί
η λήψη και επεξεργασία δέκα (10) φωτογραφιών για το κάθε επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντος. Πέρα από
το πρωτογενές ψηφιακό υποκατάστατο υψηλής ανάλυσης θα δημιουργούνται άλλες τρεις (3) εκδοχές των
τεκμηρίων. Οι φωτογραφίες θα είναι σε τρία μεγέθη:


μικρό μέγεθος για χρήση ως μικρογραφία (thumbnail) με πλάτος 200 εικονοστοιχεία (pixels)



μεσαίο μέγεθος με πλάτος 400 εικονοστοιχεία (pixels)



μεγάλο μέγεθος - για δυνατότητα μεγέθυνσης - με πλάτος 1.200 εικονοστοιχεία (pixels).

Το πρωτογενές ψηφιακό υποκατάστατο θα αποθηκεύεται σε μορφή TIFF χωρίς συμπίεση και σε υψηλή
ανάλυση, ενώ όλοι οι άλλες εκδοχές των εικόνων σε JPEG. Τα παραπάνω μεγέθη θα τηρηθούν για όλες τις
εικόνες, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια στην παρουσίαση του φωτογραφικού υλικού.
Ανάπτυξη Διαδικτυακού Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος WebGIS
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Πρόκειται για την Διαδικτυακή Εφαρμογή όπου θα ενσωματωθεί το σύνολο της πολιτιστικής πολυμεσικής
πληροφορίας του έργου. Θα χρησιμοποιεί Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και θα έχει χαρακτηριστικά
Κοινωνικής Δικτύωσης.
Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ): Όλα τα δεδομένα θα μπορούν να αποτυπωθούν σε
χαρτογραφικό περιβάλλον διαδραστικών χαρτών το οποίο θα παρέχει κατ’ ελάχιστον τις εξής δυνατότητες:


Παρουσίαση των δεδομένων σε υπόβαθρα Google, BING ή OPENSTREETMAP



Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ χάρτη οδών και δορυφορικής εικόνας



Εργαλεία πλοήγησης (μετακίνηση, εστίαση, χάρτης αναφοράς, κλίμακα χάρτη)



Δυνατότητα εστίασης στην τρέχουσα θέση (από GPS ή από το δίκτυο)



Δυνατότητα προσθήκης διανυσματικών δεδομένων



Δυνατότητα προσθήκης γεωαναφερμένων εγγράφων



Δυνατότητα διαχείρισης σημείων ενδιαφέροντος (σε σύνδεση με το CMS).



Κατηγοριοποίηση, ρύθμιση εμφάνισης, φίλτρα – αναζητήσεις



Δυνατότητα προσθήκης διαδικτυακών πηγών δεδομένων



Δυνατότητα εμφάνισης μορφοποιημένης πληροφορίας από το χάρτη. Η πληροφορία θα εμφανίζεται
τμηματικά. Αρχικά σε pop-up παράθυρο και στη συνέχεια σε νέο παράθυρο ή tab. Θα ήταν σκόπιμο
αυτά να είναι μέσα στο πλαίσιο της αρχικής εφαρμογής.



Δυνατότητα καθορισμού σημείων ενδιαφέροντος σε επίπεδο χρήστη



Δυνατότητα σχεδίασης διαδρομής, με αναλυτικές οδηγίες πλοήγησης και δυνατότητα εστίασης στο
χάρτη



Δυνατότητα αποθήκευσης διαδρομών



Δυνατότητα εύρεσης διεύθυνσης

Κοινότητα χρηστών με εφαρμογή τεχνολογιών web 2.0. Στο Διαδικτυακό Γεωγραφικό Πληροφοριακό
Σύστημα θα αναπτυχθούν χώροι επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των
χρηστών του με την χρήση των web 2.0 εργαλείων.


Το Forum, όπου τα εγγεγραμμένα μέλη θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα
πολιτισμού για την περιοχή.



Chat όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να συνομιλούν και να ανταλλάσσουν απόψεις για
ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες και τις πολιτιστικές τουριστικές δυνατότητες της περιοχής
κοκ.

Η δικτυακή εφαρμογή παρουσίασης της πολιτιστικής πληροφορίας θα αποτελεί το σημείο αναφοράς όλων
των ψηφιακών υπηρεσιών - εργαλείων και πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά και λειτουργίες που να
επιτρέπουν:
1) Τη διαχείριση χρηστών. Μέσω της διαχείρισης χρηστών, θα παρέχεται ομοιογενής και ενοποιημένος
μηχανισμός διαχείρισης των χρηστών και των ρόλων. Οι χρήστες της διαδικτυακής πύλης θα έχουν τη
δυνατότητα εισόδου μέσω κατάλληλης διάταξης πιστοποίησης (καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή
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όνομα χρήστη/μυστικός κωδικός). Οι χρήστες διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες μπορεί
και να διακρίνονται σε υποκατηγορίες (ή ρόλους). Αυτές είναι:
a) Ανώνυμοι Χρήστες με πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό και στις υπηρεσίες.
b) Εγγεγραμμένοι Χρήστες με πρόσβαση στις προσωποποιημένες υπηρεσίες του συστήματος.
c) Διαχειριστές με δικαιώματα διαχείρισης περιεχομένου, ρόλων, εφαρμογών.
2) Την διαχείριση και δημοσίευση περιεχομένου. Απαιτείται ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης
περιεχομένου και εγγράφων, το οποίο να επιτρέπει τη γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση της πύλης σε
καθημερινή βάση.
3) Την διαχείριση και ενοποίηση εφαρμογών. Απαιτείται η κατάλληλη αρχιτεκτονική, τα τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν τη λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων
και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα
αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των
εφαρμογών του, με στόχο την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των
διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των χρηστών.
4) Δημιουργία μοναδικής εμφάνισης για την διαδικτυακή εφαρμογή - γραφιστική επιμέλεια. Ο Ανάδοχος θα
αναλάβει τη γραφιστική επιμέλεια όλων των εφαρμογών, που θα παρουσιάζουν ένα ενοποιημένο, υψηλής
αισθητικής αποτέλεσμα, σε όλα τα υποσυστήματα.
5) Δημιουργία κατηγοριών, υποκατηγοριών, σελίδων και υποσελίδων (προφίλ, στοιχεία επικοινωνίας,
ενημερωτικά άρθρα κ.τ.λ.). H διαδικτυακή πύλη ενοποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να δίδει τη
δυνατότητα στο διαχειριστή του συστήματος να δημιουργεί όσες κατηγορίες, υποκατηγορίες, σελίδες και
υποσελίδες χρειαστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για:
a) Εισαγωγή και παραμετροποίηση κατηγοριών (απεριόριστες κατηγορίες - υποκατηγορίες).
b) Εισαγωγή άρθρων και γενικών πληροφοριών για την αρχική διάθεση της εφαρμογής.
c) Στοιχεία επικοινωνίας - φόρμα επικοινωνίας επισκεπτών.
d) Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων (CMS) μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες (διαχειριστές).
6) Γραφική διεπαφή χρήστη. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI)
χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά
λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ.).
7) Διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου. Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω
webinterface, ενώ η διεπαφή θα πρέπει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των
τεχνολογιών διεπαφών. Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του ενός από τα
ευρέως διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera,
AppleSafariκλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών, με εξαίρεση εφαρμογές που
επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων πλοήγησης (plugins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει
πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα του WWWConsortium (W3C) όπως CSS3, HTML5, κλπ.
8) Διαφάνεια. Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες του
πληροφοριακού συστήματος.
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9) Συνέπεια. Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται
ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών
για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες.
10) Απόκριση. Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος
δυνατός, ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα
αποτελέσματα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με
κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το σύστημα δεν
αποκρίνεται.
11) Μοναδικό σημείο εισόδου. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό σημείο
εισόδου για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες (ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν οριστεί). Στην
Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα προτρέπει στο χρήστη να
εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα
επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στις ανάλογες υπηρεσίες (singlesign-on) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση
του χρήστη για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.
12) Φιλικότητα. Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε
όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει
να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση και να
προσομοιάζει στον μέγιστο βαθμό με desktop εφαρμογές, υποστηρίζοντας draganddrop λειτουργίες και
ανανέωση περιεχομένου χωρίς επαναφόρτωση σελίδων.
Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού που απαιτείται για την
υλοποίηση της τεχνικής του λύσης και να τεκμηριώσει τη συμμόρφωση της λύσης του με τις τεχνικές και
λειτουργικές περιγραφές που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες.
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Η διαδικτυακή πύλη να βασίζεται σε
λογισμικό ελεύθερης χρήσης ή ανοιχτού
κώδικα

ΝΑΙ

2.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
απεριόριστους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χρήστες των λειτουργιών της
πύλης και των υπηρεσιών αυτής

ΝΑΙ

3.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
διαχείριση συστήματος μέσω
προγράμματος πλοήγησης (WebBrowser)
χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση
επιπρόσθετου λογισμικού

ΝΑΙ

4.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(multiuser) και ταυτόχρονη λειτουργία της
εφαρμογής από περισσότερους του ενός
χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς
εργασίας

5.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει τήρηση
δεδομένων της εφαρμογής σε Βάση
Δεδομένων

ΝΑΙ

6.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει άμεση
υποστήριξη βοήθειας (Onlinehelp),
ενσωμάτωσης στην εφαρμογή on-line
υποστήριξης και οδηγίες προς τους
χρήστες, ανά διαδικασία ή και οθόνη σε
μορφή PDF, WindowsHelp ή HTML.

ΝΑΙ

7.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει πλήρη
πολυγλωσικότητα περιεχομένου και
διεπαφής χρήστη, τουλάχιστον στα
ελληνικά και αγγλικά.

ΝΑΙ

8.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
γραφικό περιβάλλον εργασίας

ΝΑΙ

9.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
δυνατότητα επιλογής της γλώσσας του
περιβάλλοντός

ΝΑΙ

10.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργία ορισμού μενού και σελίδων με
γραφικό τρόπο

ΝΑΙ

11.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργία παροχής γραφικού
περιβάλλοντος διαχείρισης της πύλης

ΝΑΙ

12.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργία παροχής μηχανισμών για την
παρακολούθηση και τη διαχείριση της
πύλης και όλων των υπο-εφαρμογών της

ΝΑΙ

13.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διαχείρισης όλων των

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

υπηρεσιών (cache, HTTP, portal κτλ)

14.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες δημιουργίας / δημοσίευσης
περιεχομένου σε intranet, Internet

ΝΑΙ

15.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες δυναμικής παραμετροποίησης
ανά σελίδα, όπως διαχείριση παραμέτρων
εμφάνισης, εφαρμογών, δικαιωμάτων
πρόσβασης κ.λ.π.

ΝΑΙ

16.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες παραγωγής ειδοποιήσεων
χρηστών μέσω email / SMS

ΝΑΙ

17.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ενεργοποίησης της αυτόματης
δημιουργίας του sitemap

ΝΑΙ

18.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες δυναμικής δημιουργίας
sitemap, κάθε φορά που αλλάζει η δομή
της πύλης

ΝΑΙ

19.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες προσθήκης εξωτερικών
συνδέσμων (Links) στο sitemap

ΝΑΙ

20.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες μηχανισμού αναζήτησης
βασισμένο στο ανοικτό πρότυπο
OpenSearch

ΝΑΙ

21.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες αναζήτησης, σύμφωνα με το
περιεχόμενο που έχουν πρόσβαση οι
χρήστες, ανάλογα με τα δικαιώματά τους

ΝΑΙ

22.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες αναζήτησης με: λέξεις κλειδιά
(keywords), ακριβές κείμενο, σε αρχεία με
αναγνωρισμένο κείμενο (.doc, .xls, .rtf, .txt,

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

textbasedpdf κ.α.)

23.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες αναζήτησης, όπου να
αγνοούνται τονικά λάθη ή απουσία
τονισμού

ΝΑΙ

24.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες όπου η αναζήτηση να μην κάνει
διάκριση πεζών / κεφαλαίων

ΝΑΙ

25.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες σύνθετης αναζήτησης –
multicriteriasearch (π.χ. λέξεις ή φράσεις,
τύπο αποτελέσματος, ημερομηνία,
συγγραφέα, κ.λπ.)

ΝΑΙ

26.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες χρήσης λογικών τελεστών
(booleanoperators) κατά την αναζήτηση

ΝΑΙ

27.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες αναζητήσεων βάσει
ημερολογιακού διαστήματος, αποστολέα,
παραλήπτη, είδος εγγράφου, αρχής
έκδοσης ή και με συνδυασμό
οποιουδήποτε απ’ αυτά

ΝΑΙ

28.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες αναζήτησης στο πλήρες
περιεχόμενο των σελίδων της πύλης, στα
διαθέσιμα αρχεία, που περιέχονται στην
πύλη, σε επιμέρους τμήματα/εφαρμογές
του δικτυακού κόμβου

ΝΑΙ

29.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες εμφάνισης των αποτελεσμάτων
να γίνεται με βάση το βαθμό σχετικότητας
(relevance)

ΝΑΙ

30.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ταξινόμησης αποτελεσμάτων

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

31.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες μετάβασης του χρήστη στα
αποτελέσματα με την χρήση
υπερσυνδέσμων

ΝΑΙ

32.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες, όπου ο χρήστης να μπορεί να
ορίζει παραμέτρους και φίλτρα για τον
περιορισμό των αποτελεσμάτων
αναζήτησης

ΝΑΙ

33.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες αλφαβητικής προβολής των
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

34.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες για ομαδοποίηση των
αποτελεσμάτων ανά συγκεκριμένο πλήθος
αποτελεσμάτων και παρουσίαση τους σε
διαφορετικές σελίδες με τη χρήση
αριθμημένων links (ανά σελίδα)

ΝΑΙ

35.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διαχείρισης προφίλ χρηστών

ΝΑΙ

36.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διαχείρισης ομάδων χρηστών

ΝΑΙ

37.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διαχείρισης ρόλων

ΝΑΙ

38.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διαχείρισης δικαιωμάτων
πρόσβασης (access, create, delete, update)
ανά χρήστη, ομάδα χρηστών και ρόλου
χρήστη

ΝΑΙ

39.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ένταξης χρήστη σε ομάδα

ΝΑΙ

40.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες απόδοσης ρόλου σε χρήστη και

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ομάδα χρηστών

41.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης λογαριασμού χρήστη

ΝΑΙ

42.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες αλλαγής κωδικών πρόσβασης
του χρήστη

ΝΑΙ

43.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες σύνδεσης εξωτερικών κλειστών
ομάδων χρηστών με αντίστοιχα δικαιώματα
πρόσβασης (extranet), ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα ελεγχόμενης εισαγωγής και
επεξεργασίας περιεχομένων

ΝΑΙ

44.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες με καταλόγους χρηστών
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία
πρόσβαση και διαχείριση των εσωτερικών
χρηστών

ΝΑΙ

45.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ελέγχου αυθεντικότητας της
ταυτότητας των συναλλασσόμενων μερών
(userauthentication)

ΝΑΙ

46.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ελέγχου εξουσιοδότησης των
συναλλασσόμενων μερών
(userauthorization)

ΝΑΙ

47.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες απομακρυσμένης πρόσβασης
(remotecontrol)

ΝΑΙ

48.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διατήρησης των δεδομένων
μεταξύ διαδοχικών αιτήσεων
(sessionmanagement)

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

49.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες σύνταξης και καταχώρησης
περιεχομένου μέσω webbrowser

ΝΑΙ

50.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες σύνταξης περιεχομένου μέσω
φόρμας δεδομένων

ΝΑΙ

51.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες εισαγωγής περιεχομένου σε
τυποποιημένα πεδία

ΝΑΙ

52.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ενσωματωμένου editor με
διευρυμένες λειτουργικότητες όπως wizard
για εισαγωγή πινάκων, εικόνων, embedding
κ.α.

ΝΑΙ

53.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες εισαγωγής εικόνων, σελίδων
και αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στον
client ή έχουν αποθηκευτεί στο repository
του υποσυστήματος διαχείρισης
περιεχομένου

ΝΑΙ

54.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διαχείρισης media (photo,
audio, videofiles)

ΝΑΙ

55.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες επιλογής και επεξεργασίας
δεδομένων

ΝΑΙ

56.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες διαχείρισης και
κατηγοριοποίησης περιεχομένου

ΝΑΙ

57.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες εξαγωγής περιεχομένου σε
διαδομένες μορφές (XML, PDF, Excel, Text,
κλπ.)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

58.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ορισμού προτύπων
(templates&masks) για την ευκολότερη και
γρηγορότερη εισαγωγή δεδομένων καθώς
και ορισμού σαν πρότυπο εισαγωγής
περιεχομένων σε συγκεκριμένες ομάδες και
χρήστες.

ΝΑΙ

59.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ορισμού προτύπων (templates)
για το δυναμικό ορισμό του τρόπου
εμφάνισης του περιεχομένου σε
συγκεκριμένες ομάδες και χρήστες

ΝΑΙ

60.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες χειρισμού τουλάχιστον της
Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

ΝΑΙ

61.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες ελεγχόμενης δημοσίευσης
περιεχομένων (χρήστης θα μπορεί να
αποθηκεύει / τοποθετεί περιεχόμενο στο
σύστημα, αλλά η δημοσίευση θα γίνεται
από προκαθορισμένους χρήστες του
συστήματος). Κατά τη δημιουργία ενός
χρήστη θα ορίζεται εάν μπορεί να
δημοσιεύει συγκεκριμένους τύπους
περιεχομένων.

ΝΑΙ

62.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες πολυδιάστατης σύνθεσης
περιεχομένων (σε ένα περιεχόμενο θα
πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν
διάφορα modules, κείμενα, γραφικά,
media)

ΝΑΙ

63.

Η διαδικτυακή πύλη να υποστηρίζει
λειτουργίες εύκολης αναζήτησης
περιεχομένων, συνδυαστικής αναζήτησης
με πολλά κριτήρια

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

64.

Η διαδικτυακή πύλη θα υποστηρίζει την
χρήση γεωγραφικών υποβάθρων μέσω
GoogleMaps

ΝΑΙ

65.

Το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει το
σύνολο της προδιαγραφόμενης
λειτουργικότητας ηλεκτρονικής συμμετοχής
(forum) βάσει των απαιτήσεων

ΝΑΙ

66.

Η διαδικτυακή πύλη να ενσωματώνει forum

ΝΑΙ

67.

Η διαδικτυακή πύλη να ενσωματώνει
λειτουργική οντότητα (module) για
προβολή και διάχυση στοχευμένων
θεματικών αντικειμένων ως ιδέες προς
συζήτηση και αξιολόγηση

ΝΑΙ

68.

Η διαδικτυακή πύλη θα ενσωματώνει το
ψηφιακό υλικό τεκμηρίωσης

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Παραδοτέο - Τ.2.4.2 - Σχεδιασμός της μικρής κλίμακος παρέμβασης και Συγγραφή της αναφοράς
υλοποίησης (Design of the smallscaleinterventions and draft the pilotprojectreport)
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στο σχεδιασμό της μικρής κλίμακος παρέμβασης που θα αφορά τον
εντοπισμό και σήμανση των μνημείων που αποτελούν τη θεματική διαδρομή.Η σήμανση θα γίνει με δύο (2)
τρόπους:


Μέσω της καταγραφής τους γεωγραφικού στίγματος



Μέσω της κατασκευής πίνακα, στον οποίο θα απεικονίζεται το σύνολο της διαδρομής και θα φέρει
χαρακτηριστικό γραμμικό κώδικα (πχ QR CODE)

Σε επιλεγμένα σημεία μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. επιβατικός σταθμός Λιμένος Κέρκυρας,
Παλιό Δημαρχείο “SanGiacomo”, κεντρικό κτίριο Ιονίου Πανεπιστημίου κ.τ.λ) θα εγκατασταθούν οι
ανωτέρω αναφερόμενοι πίνακες. Η απεικόνιση της τουριστικής διαδρομής και η τεκμηρίωση που θα τη
συνοδεύει θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και μέσω διαδικτύου. Οι εν λόγω πίνακες θα επικοινωνούν με
την διαδικτυακή εφαρμογή που θα έχει αναπτυχθεί. Μέσω των συσκευών θα υπάρχει δυνατότητα
ενημέρωσης του επισκέπτη με πληροφορία, ανάλογα με το μνημείο που θα θέλει να επισκεφτεί και φυσικά
περιλαμβάνονται εντός της διαδρομής.
Κατασκευή
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Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στο σχεδιασμό των πινάκων απεικόνισης της τουριστικής διαδρομής οι
οποίοι θα είναι ειδικής κατασκευής από μέταλλο (γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο) ή πλαστικό και διάφανο
συνθετικό υλικό. Κάθε πίνακας θα περιέχει όλη την απαραίτητη τουριστική πληροφορία, την απαραίτητη
σήμανση του προγράμματος χρηματοδότησης και το συνοδευτικό QR Code. Το σχέδιο και τα σημεία
τοποθέτησης των πινάκων, θα πρέπει να εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος οφείλει να
προσαρμόσει σχετικά τα τελικά παραδοτέα, σύμφωνα με τις υποδείξεις που τυχόν θα λάβει. Επίσης, θα
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της διαδρομής σε συνθετικό υλικό (π.χ. μουσαμά) για την
παραγωγή banners ή τη δυνατότητα εκτύπωσης σε μορφή αφίσας.
QR Codes
Ο επισκέπτης θα μπορεί να σκανάρει ένα κωδικό QR ο οποίος θα μπορεί να υπάρχει σε διάφορα σημεία με
συγκεκριμένη ένδειξη, και μέσω του έξυπνου κινητού τηλεφώνου του να έχει πρόσβαση σε βασικές
πληροφορίες για τα τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος άμεσα χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύει χρόνο για
αναζήτηση.
Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στη σύνταξη αναφοράς υλοποίησης της μικρής κλίμακος παρέμβασης
και συμφωνίας με τους κανόνες του προγράμματος χρηματοδότησης.
ΠΕ 4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού
Δράση Τ.3.3 Εργαλεία προώθησης των αρχαίων λιμανιών ως προορισμοί οικολογικού τουρισμού
Αντικείμενο της δράσης είναι η παραγωγή διαφημιστικού υλικού στην αγγλική γλώσσα. Στόχος της κοινής
συμφωνίας είναι η προώθηση των αρχαιολογικών χώρων, και μετά το τέλος του έργου. Για αυτό τον σκοπό
θα δημιουργηθούν και θα διαδοθούν διαφημιστικά εργαλεία όπου είναι εφικτό σε εκθέσεις και ημερίδες,
σχετιζόμενες με τουριστικό και πολιτιστικό περιεχόμενο για νέους τουριστικούς προορισμούς. Θα
αναπτυχθούν επίσης και χρήσιμα εργαλεία για την προβολή των περιοχών ενδιαφέροντος (π.χ. πινακίδες
διαδρομών, διαφημιστικές αφίσες και φυλλάδια κλπ.).
Παραδοτέο - Τ.3.3.2
Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων των αρχαίων λιμανιών της περιοχής. Το φυλλάδιο θα
είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό την προώθηση των θεματικών προορισμών και θα περιέχει
πληροφορίες για την δυνατότητα χρήσης ως τουριστικών προορισμών στηριζόμενο σε ιστορικά στοιχεία των
λιμανιών.
Παραδοτέο - Τ.3.3.3
Παραγωγή και σχεδιασμός αφίσας με σκοπό την ανάδειξη και διαφήμιση των αρχαίων λιμανιών. Οι αφίσες
(10 ανά λιμάνι) θα τοποθετηθούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος στις περιοχές των λιμανιών.
Παραδοτέο - Τ.3.3.4
Κάθε τουριστικός προορισμός θα προωθηθεί στο διαδίκτυο μέσω φυλλαδίου σε ηλεκτρονική μορφή που θα
περιέχει την περιγραφή του κάθε λιμανιού και τις ιδιαιτερότητές του.
Δράση T.3.4 Οργάνωση θεματικής εκδήλωσης
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Η θεματική εκδήλωση θα περιλαμβάνει μία επίσκεψη στην περιοχή μελέτης και μία περιοδεία των μέσων
ενημέρωσης. Η δράση απευθύνεται σε τουριστικούς πράκτορες και εξειδικευμένα γραφεία τύπου που
δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής ενδιαφέροντος (Αδριατική-Ιόνιο) του προγράμματος αλλά και σε
μέσα ενημέρωσης και τουριστικές επιχειρήσεις εκτός αυτής. Οι εκδηλώσεις αυτές θα οργανωθούν με σκοπό
την προώθηση των αρχαίων λιμανιών της περιοχής.Οι εταίροι του έργου μπορούν να λάβουν μέρος σε
αυτές τις επισκέψεις με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων στη διαδικασία ανάπτυξης οικολογικών τουριστικών
προορισμών. Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας θα συμπεριληφθούν σε ένα εγχειρίδιο με στόχο την
διάδοση καλών πρακτικών προς τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και στα ενδιαφερόμενα μέρη του
τουριστικού και πολιτιστικού τομέα για την αξιοποίηση των (ήσσονος σημασίας) προορισμών πολιτιστικής
κληρονομιάς. Η παρούσα δράση θα περιλαμβάνει 2 παραδοτέα.
Παραδοτέο - Τ.3.4.1
Έκθεση της θεματικής εκδήλωσης που περιγράφηκε ανωτέρω που θα περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων,
επικοινωνίας με τα μέσα ενεημέρωσης, λίστες συμμετεχόντων τόσο στην περιοχή μελέτης όσο και στην
περιοδεία των μέσων ενημέρωσης.
Παραδοτέο - Τ.3.4.2
Εγχειρίδιο αξιοποίησης διαδρομών κληρονομιάς αρχαίων λιμανιών. Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει έγγραφα
και στοιχεία πρακτικών προώθησης που εφαρμόζονται στην περιοχή μελέτης υπογραμμίζοντας τα
κυριότερα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί.
ΠΕ 5 Ενημέρωση
Ο ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη σε όλες τις εργασίες που υποχρεούται να προβεί η Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία ενεργεί ως Εταίρος στο έργο και αφορούν δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας. Σκοπός είναι η
διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Πιο
συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή και θα συνεισφέρει στην εκπόνηση του
σχεδίου επικοινωνίας και προβολής του έργου, στην σχεδίαση του προωθητικού υλικού, καθώς και των
δράσεων διάχυσης στους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και στις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας,
για όλη τη διάρκεια του έργου, στο πλαίσιο του ΠΕ. Ειδικότερα, θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στις
παρακάτω δράσεις και παραδοτέα του ΠΕ:
Δράση C.1Δραστηριότητες εκκίνησης συμπεριλαμβανόμενων της Στρατηγικής Επικοινωνίας και της
ιστοσελίδας
Παραδοτέο - C1.1 - Σχέδιο Επικοινωνίας και προβολής του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Δήμο στην εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας και προβολής του έργου. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Επικοινωνίας και προβολής του έργου.
Παραδοτέο - C1.2- Αναφορά για τη δημιουργία του υλικού της Ιστοσελίδας του έργου ADRION-APPRODI και
την ενημέρωσή της. Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της για την
δημιουργία του περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου αλλά και για την ενημέρωση της καθ’ όλη τη
διάρκεια του του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα υποβάλει απολογιστική
έκθεση προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις
ενέργειες ενημέρωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
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Δράση C.2 Ψηφιακές δράσεις συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Πολυμέσων
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην ενημέρωση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης με νέα και ειδήσεις σχετικών με το έργο.
Παραδοτέο - C2.1 - Σελίδα του έργου στο Facebook
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην ενημέρωση της σελίδας του
έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα υποβάλλει απολογιστική έκθεση προς τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις ενέργειες
ενημέρωσης του περιεχομένου της σελίδας.
Παραδοτέο - C2.2 - Προφίλ του έργου στο Τwitter
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην ενημέρωση του προφίλ του
έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα υποβάλλει απολογιστική έκθεση προς τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις ενέργειες
ενημέρωσης του περιεχομένου του λογαριασμού.
Δράση C.3 Δημόσιες Εκδηλώσεις
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στις δημόσιες εκδηλώσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
του έργου.
Παραδοτέο - C.3.2 - Υποστήριξη στο Τελικό Συνέδριο του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Δήμο στην συμμετοχή του στο Τελικό Συνέδριο του έργου. Αυτό συνεπάγεται
ότι θα συμβάλλει στην προετοιμασία των παρουσιάσεων του φορέα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου καθώς
και στην κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών του φορέα για την συμμετοχή του σε αυτό. Ο ανάδοχος
μετά την ολοκλήρωση του τελικού συνεδρίου εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλει
απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε
προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων.Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα του προκηρυσσόμενου Έργου.
2.3Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεωνορίζεται από την υπογραφή της και έως και τις 30/6/2020.
Στην περίπτωση παράτασης της ημερομηνία λήξης της εν λόγω Δράσης του έργου APPRODI, μετά από
τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της πράξης-έργου APPRODI, αυτή πραγματοποιείται από τον ανάδοχο
χωρίς αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο, με παράλληλη ενημέρωση του εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή.
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων:

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού ξεκινάει από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εκτείνεται μέχρι το πέρας του έργου “APPRODI”
The APPRODI Project is co-funded by the European Union, European Regional
Development Fund and Instrument for Pre-Accession Assistance II Fund

[27]

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων εφόσον εγκριθούν από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης του προγράμματος. Με βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του
έργου ορίζεται σήμερα στις 30/06/2020.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή.
Στη συνέχεια παρατίθεται το ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το οποίο
δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις τυχόν τροποποιήσεις τις πράξης, όπως αυτές εγκρίνονται από την
αρμόδια διαχειριστική αρχή του προγράμματος:
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1

Μ.2.2

30/6/2020

Μ.2.3

30/6/2020

Μ.3.1

30/6/2020

Μ.3.2

30/6/2020

Μ.3.3

30/6/2020

Μ.3.4

30/6/2020

Τ.1.2.1

Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.1.3.1

Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.1.3.2

Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.2.4.1

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.2.4.2

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

2

3

4

5

Τ.3.3.2

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.3.3.3

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.3.3.4

Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

Τ.3.4.1

31/12/2019

Τ.3.4.2

31/12/2019

C.1.1

30/6/2020

C.1.2

30/6/2020
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C.2.1

30/6/2020

C.2.2

30/6/2020

C.3.2

30/6/2020

2.4 Προϋπολογισμός του Έργου του Τεχνικού Συμβούλου
Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) μη
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%,ο οποίος ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ (14.400,00 €), ήτοι συνολικά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€74.400,00).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αποτελεί μέρος της χρηματοδοτούμενης πράξης του πρώην Δήμου Κέρκυρας
(νυν Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων), με τίτλο «FromAncient Maritime Routestoecotouristicdestinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» –
με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, Άξονας Προτεραιότητας 2. SustainableRegion,
Ειδικός
Στόχος
“PromotethesustainablevalorisationandpreservationofnaturalandculturalheritageasgrowthassetsintheAdriati
c-Ionianarea”)
καιχρηματοδοτείταιαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση
(ΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης)
καιαπόεθνικούςπόρουςμέσωΠΔΕκαιέχειλάβειΣΑΕΠΚ.Ε. 2018ΕΠ3222000.
Η εν λόγω πίστωση έχει εγγραφεί στον Κ.Α.: 69.7341.014 Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών του έργου
APPRODI και αφορά ποσό 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% του προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων οικονομικού έτους 2020.

2.5 Οργάνωση Ομάδας Έργου
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να δημιουργήσει με δική του ευθύνη, και χρησιμοποιώντας την εμπειρία
του, την κατάλληλη Ομάδα Έργου που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η σύνθεση και τα
προσόντα των στελεχών της προτεινομένης, από τον ανάδοχο, ομάδας έργου θα αποτελέσει ένα από τα
στοιχείααξιολόγησης του αναδόχου κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής (Έλεγχος
Δικαιολογητικών και Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής).
Κατά τη φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης θα μελετηθεί διεξοδικά και θα βαθμολογηθεί αποκλειστικά και
μόνο η επάρκεια, η πληρότητα και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχήματος διοίκησης και
οργάνωσης της ομάδας έργου, καθώς επίσης και η καταλληλότητα της προτεινόμενης στελέχωσης και η
αποτελεσματικότητα της κατανομής αρμοδιοτήτων σε επιμέρους υπο-ομάδες και στελέχη της ομάδας
έργου.
Πιο συγκεκριμένα, η οργανωτική δομή της ομάδας έργου του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να διασφαλίζει
την αποδοτική συνεργασία του με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, τον αποτελεσματικό
συντονισμό και την αποδοτική συνεργασία των μελών της ομάδας έργου και να περιγράφει με σαφήνεια
όλους τους απαιτούμενους ρόλους και ευθύνες.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει στην Προσφορά τουνα:
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Ορίσει Υπεύθυνο Έργου και επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος θα ηγείται της Ομάδας
Έργου και θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Ορίσει τη δομή και διαμόρφωση της Ομάδας Έργου και το ακριβές αντικείμενο του κάθε στελέχους
της.
Ορίσει αναλυτικό οργανόγραμμα της προτεινόμενης Ομάδας Έργου και να προτείνει συγκεκριμένο
σύστημα διοίκησης του Έργου.
Υποβάλει λίστα στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου παρουσιάζοντας
μαζί με τα στελέχη-μέλη της Ομάδας Έργου και τυχόν υπεργολάβους (Νομικά Πρόσωπα) που
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου.
Προσκομίσει εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των
προτεινόμενων στελεχών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και κάθε
παρεμφερές κόστος και έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τα κόστη αυτά, καθώς και κάθε πιθανό έξοδο για την εκτέλεση του έργου, θα
πρέπει να ενσωματωθούν στην προσφερόμενη τιμή (αναλυτικά ανά δράση και συνολικά), κατά τη σύνταξη
της οικονομικής του προσφοράς.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του,
εντός τουΦακέλου Δικαιολογητικών και με τη δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα αντίστοιχα στοιχεία
τεκμηρίωσης:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Όσον αφορά στην τεχνική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία
σε συναφή με τις προκηρυσσόμενες εργασίες αντικείμενα.
Ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και
τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου και ειδικότερα στην:
- υλοποίηση έργων Εδαφικής ή Διασυνοριακής Συνεργασίας
- ανάπτυξη διαδικτυακών, πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών,
- ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (WebGIS),
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- συλλογή και παραγωγή περιεχομένου ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου
- παροχή τεχνικών υπηρεσιών που αφορά την ανάδειξη ιστορικών/ αρχαιολογικών μνημείων ως πόλους
έλξης τουρισμού
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση σε
πέντε (5) τουλάχιστον ευρωπαϊκά/διακρατικά/διασυνοριακά έργα κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας (2014-2018), εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) με αντικείμενο την παροχή τεχνικών υπηρεσιών
που αφορά την ανάδειξη ιστορικών/ αρχαιολογικών μνημείων ως πόλους έλξης τουρισμού και ένα (1)
τουλάχιστον έργο, αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο την τελευταία κλεισμένη πενταετία (2014-2018).
Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο που περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
-

ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αποτύπωσης διαδρομών σημείων ενδιαφέροντος και
συνοδευτικής πολυμεσικής πληροφορίας σε διαδικτυακούς χάρτες (WebGIS)
συλλογή, ψηφιοποίηση και παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου με τουριστικό, ιστορικό και
αρχαιολογικό ενδιαφέρον

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &ημ/νία)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(από – έως)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α

Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου παρόμοιων εργασιών που
έχουν εκτελεσθεί κατά την τελευταία κλεισμένη πενταετία (2014-2018) με αναφορά του τίτλου προς παροχή
υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της
χρονικής διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη.

Όπου:
«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει επίσης να τεκμηριώσει την υλοποίηση του
συνόλου των έργων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Έργων καταθέτοντας, εντός του υποφακέλου
δικαιολογητικών και με τη σειρά που αναφέρονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα, τα
αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. Αντίγραφα Συμβάσεων, Πιστοποιητικών Παραλαβής Έργων, οικείων
στοιχείων τιμολόγησης, άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την υλοποίηση των έργων).
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Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και
δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων
στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για
να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Τα στελέχη του Αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
υλοποίηση του Έργου, θα αποτελούνται από:
1. Τον Υπεύθυνο Έργου του Αναδόχου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα έχει τη συνολική
ευθύνη των εργασιών,
2. Τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου
3. Τα μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών και την
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών.
Η απασχόληση καθενός από τα στελέχη της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες
δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του
υποψηφίου Αναδόχου.
Απαιτήσεις για τα προσόντα και την εμπειρία των στελεχών της Ομάδας Έργου
Α. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου (ProjectManager)
θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:
- Τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση ευρωπαϊκών/ διακρατικών/ διασυνοριακών
έργων.
- Συμμετοχή σε πέντε (5) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/ διακρατικά/ διασυνοριακά έργα ως
Υπεύθυνος Έργου.
- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών Οικονομικής Κατεύθυνσης, επιθυμητό Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε
σχετική κατεύθυνση.
- Άριστη γνώση της αγγλικής.
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
Β. Ο Αναπληρωτής ΥΕ που θα ορισθεί, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και
εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:
-5ετή
τουλάχιστον
επαγγελματική
εμπειρία
στη
Διαχείριση
και
Υλοποίηση
ευρωπαϊκών/διακρατικών/διασυνοριακών έργων.
- Συμμετοχή σε τρία (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/ διακρατικά/ διασυνοριακά έργα ως
Υπεύθυνος ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου.
- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών.
- Άριστη γνώση της αγγλικής.
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
Γ. Τα στελέχη του Αναδόχου που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) και
είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, επαρκώς
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αποδεικνυόμενα:
1. Ένα μέλος της ομάδας έργου με Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών Πληροφορικής και εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Developer). Θα εκτιμηθεί η
ύπαρξη συναφών με το αντικείμενο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
2. Ένα μέλος της ομάδας έργου με δίπλωμα σπουδών Πληροφορικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με
τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στη παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου.
3. Τουλάχιστον 2 Στελέχη Ομάδας έργου με πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, τουλάχιστον 3ετή
εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (δύο (2) τουλάχιστον
ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/ διακρατικά/ διασυνοριακά), άριστη γνώση της αγγλικής και άριστη γνώση
χρήσης Η/Υ.
Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την προσκόμιση:
 Αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της ομάδας έργου συνοδευόμενα από
υπεύθυνες δηλώσεις κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του
βιογραφικού του.
 Απλών ευανάγνωστων φωτοαντίγραφων τίτλων σπουδών.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα:
α) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο
οργανισμό
4. ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΗΜΕΡΑ -- / -- / 2020και ώρα 12:00 μ.μ. στα
γραφεία του Κεντρικού Δήμου Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων, διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 6Α
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
4.2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία της ενότητας 4.1 της παρούσας με
κατάθεσή τους στο γραφείοΠρωτοκόλλου ΟικονομικήςΥπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων (Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα). Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής για κατάθεση στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι
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την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α ,
ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ.: 49100
(Υπόψη Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού)
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίωνστο
πλαίσιο του έργου «FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις
Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με
ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των
πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη αρχαίων
λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …………..
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4.3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία
αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στην
ενότητα 4.2 της παρούσας
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 4.3.2 της παρούσας
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γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 4.3.3 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
ενότητας 4.3.1 της παρούσας.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της ενότητας 4.1 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσμη υποβολή ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
4.3.1 Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στηδιαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
4.3.2 Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται:
1. Περιγραφή των παρακάτω σημείων:
-

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης των
προβλημάτων.
Ανάλυση και τεκμηρίωση κατάλληλου τρόπου υλοποίησης και οργάνωσης έργου.
Τεκμηριωμένη ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με
τα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
Πληρότητα δομής του οργανωτικού σχήματος, εμπειρία και λειτουργία ομάδας έργου.
The APPRODI Project is co-funded by the European Union, European Regional
Development Fund and Instrument for Pre-Accession Assistance II Fund

[35]
-

Περιγραφή της ομάδας έργου και την οργανωτική δομή της, η οποία θα διασφαλίζει την αποδοτική
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα περιγράφει με σαφήνεια όλους τους απαιτούμενους
ρόλους και ευθύνες.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για την αλήθεια των στοιχείων που
αναγράφονται στον Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να
του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
4.3.3Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης , τιμή,
και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω:
Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που
ακολουθεί.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
(προϋπολογισμός μελέτης) που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην σχετική μελέτη.
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, οι προς ανάθεση υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
έχουν κοστολογηθεί ως ακολούθως :

ΠΕ
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ €)
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Αξία με
Αξία Άνευ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
Διαχείριση έργου
-Απολογιστικές
8.474,00 € 6.833,87 €
(Management)
Εκθέσεις για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου στις
συναντήσεις των
εταίρων μία ανά
εξάμηνο και
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εκπόνηση
πρακτικών
συναντήσεων
(Μ.2.2)
-Απολογιστικές
Εκθέσεις για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου στις
τηλεδιασκέψεις
των εταίρων μία
ανά εξάμηνο και
εκπόνηση των
πρακτικών των
τηλεδιασκέψεων
(Μ.2.3)
- Την συμβολή
του Δήμου στην
συμμετοχή του για
την εκπόνηση του
σχεδίου
αναγνώρισης των
κινδύνων αλλά και
αντιμετώπισης ή
περιορισμού
αυτών στο πλαίσιο
υλοποίησης του
έργου (Μ.3.1)
-Απολογιστική
Έκθεση για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου στο
εργαστήριο που θα
πραγματοποιηθεί
στο πλαίσιο της
3ης συνάντησης
των εταίρων
(Μ.3.2)
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-Εξαμηνιαίες
αναφορές
προόδου του
φυσικού και
οικονομικού
αντικειμένου
(Μ.3.3)
-Τελικήέκθεση
(Μ.3.4)

2

Τ.1.2 Τοπική έρευνα

Τ.1.3 Τοπικές ομάδες
εστίασης
(localfocusgroups) και
δικτύωση
ενδιαφερόμενων
μερών

3

Τ.2.4 Πιλοτικές δράσεις
για τα Αρχαία Λιμάνια

Σχεδιασμός χάρτη με
όλα τα αρχαιολογικά,
ιστορικά και
πολιτιστικά ερήματα
που συνδέονται με
τις αρχαίες
θαλάσσιες διαδρομές
της ΑδριατικήςΙονίου που μπορούν
να συμπεριληφθούν
ως προορισμοί
οικολογικού
τουρισμού (Τ.1.2.1)
- Λίστα των
οργανώσεων που θα
συμμετέχουν στις
τοπικές ομάδες
εστίασης
(focusgroups)
(Τ.1.3.1)
- Αναφορά σχετικά
με τις τοπικές ομάδες
εστίασης
(focusgroups)
(Τ.1.3.2)
Τ.2.4.1 Σχεδιασμός
Διαδρομής με όλα τα

10.000,00
€

8.064,52 €

1.935,48
€

4.500,00 €

3.629,03 €

870,97 €

22.000,00
€

17.741,93
€

4.258,07
€
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της Κέρκυρας

4

Ρωμαϊκά Μνημεία,
Δημιουργία
Τουριστικής
Πληροφορίας και
Ανάπτυξη
Διαδικτυακού
Γεωγραφικού
Πληροφοριακού
Συστήματος
Τ.2.4.2 Σχεδιασμός
της μικρής κλίμακος
παρέμβασης και
Συγγραφή της
αναφοράς
υλοποίησης
Τ.3.3 Εργαλεία
- Σχεδιασμός και
προώθησης των
παραγωγή
αρχαίων λιμανιών ως διαφημιστικών
προορισμοί
φυλλαδίων των
οικολογικού τουρισμού αρχαίων λιμανιών
της περιοχής σε
ηλεκτρονική μορφή
(Τ.3.3.2)
- Παραγωγή και
σχεδιασμός αφίσας
(10 ανά λιμάνι) με
σκοπό την ανάδειξη
και διαφήμιση των
αρχαίων λιμανιών
(Τ.3.3.3)
- Φυλλάδιο
(brochure) σε
ηλεκτρονική μορφή
για κάθε τουριστικό
προορισμό που θα
τον προωθηθεί στο
διαδίκτυο και θα
περιέχει την
περιγραφή του κάθε

11.000,00
€

8.870,97 €

2.129,03
€

6.410,00 €

5.169,35 €

1240,65 €
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Τ.3.4 Οργάνωση
θεματικής εκδήλωσης

5

Δράσεις ενημέρωσης

λιμανιού και τις
ιδιαιτερότητές του
(Τ.3.3.4)
-Διοργάνωση
θεματικής
εκδήλωσης και
περιοδείας μέσων
εμημέρωσης
-Έκθεση της
θεματικής
εκδήλωσης που θα
περιλαμβάνει
συλλογή στοιχείων,
επικοινωνίας με τα
μέσα ενημέρωσης,
λίστες
συμμετεχόντων τόσο
στην περιοχή μελέτης
όσο και στην
περιοδεία των μέσων
ενημέρωσης (Τ.3.4.1)
-Εγχειρίδιο
αξιοποίησης
διαδρομών
κληρονομιάς
αρχαίων λιμανιών
που θα περιλαμβάνει
έγγραφα και στοιχεία
πρακτικών
προώθησης που
εφαρμόζονται στην
περιοχή μελέτης
υπογραμμίζοντας τα
κυριότερα
αποτελέσματα που
έχουν επιτευχθεί
(Τ.3.4.2)
-Σχέδιο επικοινωνίας

6.796,00 €

5.480,64 €

1.315,36
€

5.220,00 €

4.209,68 €

1.010,32

The APPRODI Project is co-funded by the European Union, European Regional
Development Fund and Instrument for Pre-Accession Assistance II Fund

[40]
και επικοινωνίας

ΣΥΝΟΛΟ

και προβολής του
έργου. (C.1.1)
- Απολογιστική
έκθεση σχετικά με το
περιεχόμενο που
παρήγαγε αλλά και
όλες τις ενέργειες
ενημέρωσης του
περιεχομένου της
ιστοσελίδας του
έργου. (C.1.2)
- Απολογιστική
έκθεση σχετικά με το
περιεχόμενο που
παρήγαγε αλλά και
όλες τις ενέργειες
ενημέρωσης του
περιεχομένου της
ιστοσελίδας του
έργου στο facebook.
(C.2.1)
- Απολογιστική
έκθεση σχετικά με το
περιεχόμενο που
παρήγαγε αλλά και
όλες τις ενέργειες
ενημέρωσης του
περιεχομένου του
λογαριασμού στο
twitter. (C.2.2)
- Απολογιστική
αναφορά για την
υποστήριξη της
συμμετοχής του
Δήμου στο τελικό
συνέδριο. (C.3.2)

€

74.400,00
€

60.000,00
€
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Προσφορές με τιμές μεγαλύτερες από αυτές του προϋπολογισμού της μελέτης θα θεωρούνται
απαράδεκτες.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του κατωτέρω υποδείγματος Οικονομικής
Προσφοράς:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Σεπερίπτωσηπουηοικονομικήπροσφοράυπερβαίνειτημίασελίδαουποψήφιοςανάδοχοςθαυπογράψει
καιθασφραγίσειόλεςτιςσελίδεςτηςπαρούσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX,Email:

ΠΡΟΣ:
Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων
Ταχ.Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 6Α
ΤΚ49100–Κέρκυρα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠουαφοράτοέργοΠαροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιών Νήσων
στο πλαίσιο του έργου «FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες
Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI”
(INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις
αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4
Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Ενημέρωση σύμφωνα με
τηαριθ. …………………………διακήρυξητουΔήμου Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων.
Σύμφωναμετηνπαραπάνωδιακήρυξήσας,σαςυποβάλλουμετηνπροσφοράμαςμετουςκατωτέρω
οικονομικούςόρους.

α/
α

Π
Ε

Περιγραφή Δράσης

1
2

1
2

Διαχείριση έργου (Management)
Τ.1.2 Τοπική έρευνα

3

2

4

3

5

3

T.1.3 Τοπικές ομάδες εστίασης (localfocusgroups) και δικτύωση
ενδιαφερόμενων μερών
Τ.2.4.1 Σχεδιασμός Διαδρομής με όλα τα Ρωμαϊκά Μνημεία,
Δημιουργία Τουριστικής Πληροφορίας και Ανάπτυξη Διαδικτυακού
Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος
(Designofaroutewithalltheromanmonuments,
draftingofthetouristinformationandimplementationofWebgismapof
monuments)
Τ.2.4.2 Σχεδιασμός της μικρής κλίμακος παρέμβασης και Συγγραφή
της αναφοράς υλοποίησης (Design of the smallscaleinterventions

Προσφερόμε
νη τιμή (€)
μη συμπ.
ΦΠΑ 24%
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Προσφερόμε
νη τιμή (€)
συμπ. ΦΠΑ
24%
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6

4

7
8

4
5

and draft the pilotprojectreport)
Τ.3.3 Εργαλεία προώθησης των αρχαίων λιμανιών ως προορισμοί
οικολογικού τουρισμού
Τ.3.4 Οργάνωση θεματικής εκδήλωσης
Δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας
ΣΥΝΟΛΟ

(τα ανωτέρω αναγράφονται αριθμητικώς)

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): .....................................................
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδατηςεταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο,Ιδιότηταστην εταιρεία)

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο
άτομο, ή από το διαχειριστή, ήσεπερίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος
ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ
αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές.
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Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με την
ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν
υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ», θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανά παραδοτέο με την οριστική παραλαβή των
προβλεπόμενων παραδοτέων του έργου στο 100% της συμβατικής αξίας αυτών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου
προσέγγισης των προβλημάτων

25%

Κ2

Μεθοδολογία υλοποίησης και
οργάνωσης έργου

20%

Κ3

Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου
της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και
σύνδεσή τους με τα ελάχιστα
απαιτούμενα παραδοτέα και το
χρονοδιάγραμμα

25%

Κ4

Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του
οργανωτικού σχήματος/ εμπειρία της
Ομάδας Έργου

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

6.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται το ανώτερο μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Β = 0,85* (Ui / Umax) + 0,15 * (Βmin / Βi)
όπου:
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
Ui = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα
Umax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
Βi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
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Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β,
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ&
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ :
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας
&Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου «FromAncient Maritime
Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες
Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με
ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο
συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις
αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού
τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε
προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400€ (60.000,00€ μη συμπ. ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
χρηματοδοτείταιαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση
(ΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης) καιαπόεθνικούςπόρους
μέσω ΠΔΕ και έχει λάβει ΣΑΕΠ Κ.Ε. 2018ΕΠ3222000
Αρ. Μελέτης /2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου
«FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο
συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς
οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία.
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στην συγγραφή υποχρεώσεων. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανά παραδοτέου έχει εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος INTERREG V-Β
Αδριατική – Ιόνιο, μετά από οργανωμένη διαδικασία βελτιστοποίησης.

Κέρκυρα,……/……/2020
Ο συντάκτης

Θεωρήθηκε

8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων
Νήσων στο πλαίσιο του έργου «FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες
Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG
V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από τις αρχαίες
θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις, 4 Ανάδειξη αρχαίων
λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία.
ΠΕ
1
2

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
4
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
5
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€ ΦΠΑ :
14.400,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως και τις 30/6/2020. Στην περίπτωση
παράτασης της ημερομηνία λήξης της εν λόγω Δράσης του έργου APPRODI, μετά από τροποποίηση του
τεχνικού δελτίου της πράξης-έργου APPRODI, αυτή πραγματοποιείται από τον ανάδοχο χωρίς αλλαγή στο
οικονομικό αντικείμενο, με παράλληλη ενημέρωση του εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν.4600/2019 (A’ 43/09-03-2019) Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου

Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύστασης Εθνικού Ινστιτούτου
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
3. του ν. 4605/2019 (Α’ 52/01.04.2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
άλλες διατάξεις."
4. του ν. 4555/18 περί Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση

της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
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και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
5. Το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
6. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός

των μελών τους με κλήρωση»,
11. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
12. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
15. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις»,
17. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
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18. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”,
19. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
20. της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
22. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
23. Την υπ’ αριθ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
24. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
25. Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/τΒ/19-4-2016).
26. Τον οδηγό του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο.
27. Η υπογεγραμμένη με αριθ. 608 σύμβαση χρηματοδότησης (SubsidyContract) μεταξύ του Επικεφαλής

Εταίρου (Πανεπιστήμιο Teramo) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος «INTERREG V-Β
Αδριατική – Ιόνιο»
28. Τις διατάξεις της αριθ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής

Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
29. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των

δαπανών,
30. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε

μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου,
31. Την υπ’ αριθ. 7-183/07-04-2016 (ΑΔΑ: Ω0ΡΔΩΕΑ-ΣΛ3) απόφαση του Δ.Σ., με την οποία

αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πρόταση με τίτλο «FromAncient Maritime Routestoecotouristicdestinations» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, Άξονας
Προτεραιότητας 2. Sustainable Region, ΕιδικόςΣτόχος “Promote the sustainable valorisation and
preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area”)
32. Τηνυπ’

αριθ.
12-297/07-05-2018
(ΑΔΑ:
ΩΨΘΞΩΕΑ-ΕΒΓ)
απόφασητουΔ.Σ.,
μετηνοποίαψηφίστηκεηαποδοχήτηςχρηματοδότησηςκαθώςκαιτωνόρωνέγκρισηςτηςπρότασηςμετίτλ
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ο ««From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations» – μεακρωνύμιο “APPRODI”
(INTERREG V-ΒΑδριατική – Ιόνιο, ΆξοναςΠροτεραιότητας 2. Sustainable Region, ΕιδικόςΣτόχος
“Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth
assets in the Adriatic-Ionian area”)
33. Την υπ’ αριθμ. 3-149/12-3-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που περιέχει την αναμόρφωση

του προϋπολογισμού του έργου APPRODI.
34. Την υπ’ αριθμ. 5-55/18-2-20 απόφαση Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Κεντρικής

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 33409/26-2-20 απόφαση της
ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης.
35. Τον συνολικό προϋπολογισμό του αντικειμένου της παρούσας ανάθεσης, ο οποίος ανέρχεται

συνολικά στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (74.400,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), δαπάνη η οποία περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ: Κ.Α.: 69.7341.014 «Δαπάνες
εξωτερικών συνεργατών του έργου APPRODI»
36. Την υπ’ αριθμ. ……./…-…-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:……………) του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων
37. Τη με αριθμό ---/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και έγινε η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση
με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων στο
πλαίσιο του έργου «FromAncient Maritime Routestoeco-touristicdestinations / Από τις Αρχαίες
Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI”
(INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) Πιο συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας (ΠΕ): 1 Διαχείριση, 2 Από
τις αρχαίες θαλάσσιες διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού, 3 Πιλοτικές δράσεις,
4 Ανάδειξη αρχαίων λιμανιών σε προορισμούς οικολογικού τουρισμού και 5 Επικοινωνία».

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:








η με αριθ. πρωτ. ------- / --/--/2020 Περίληψη της Διακήρυξης
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
η υπ.αριθμ.
/2020 μελέτη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας&Διαποντίων Νήσων
η τεχνική προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 4ο: Διαδικασία ανάθεσης
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
117 του Ν. 4412/16. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Άρθρο 5ο: Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 6ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Ως χώρος παροχής υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων, καθώς και τα γραφεία του αναδόχου.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού ξεκινάει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και εκτείνεται μέχρι το πέρας του έργου “APPRODI” συμπεριλαμβανομένων
των τυχόν παρατάσεων εφόσον εγκριθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του
προγράμματος. Με βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του έργου ορίζεται σήμερα στις
30/06/2020.

Άρθρο 7ο: Ανάδοχος
Η
κατακύρωση
του
διαγωνισμού
γίνεται
στον
υποψήφιο
που
συγκέντρωσε
την
υψηλότερησυνολικήβαθμολογία εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία είναι εντός των οριζομένων
στηντεχνική έκθεση και τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

Άρθρο 8ο: Σύμβαση
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανά παραδοτέο με την οριστική παραλαβή των
προβλεπόμενων παραδοτέων του έργου στο 100% της συμβατικής αξίας αυτών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

Άρθρο 11ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο
προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες
δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

Άρθρο 12ο: Παραλαβή υπηρεσίας
Σε όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήμα και στο πλαίσιο
χρηματοδότησης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής
που διέπουν το πρόγραμμα (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο).
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή ο ανάδοχος θα παρουσιάσει
τα παραδοτέα του σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της που δεν παρέλαβε. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 13ο:Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς τουπεριβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί μετο δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξειςπεριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνταιστο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους τουελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης καιτις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης καιτης αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 14ο:Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Α.Α. υποχρεούται να διαθέτει έγκαιρα στον Ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία και έρευνες,εργασίες,
μελέτες που έχει στη διάθεσή του και σχετίζονται με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.

Άρθρο 15ο:Ανωτέρα βία
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Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστωκαι
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια καιεπιδείχθηκε
η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπταφυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες οεντολοδόχος ή ο εντολέας είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του
εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγοςανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατήπροσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο
μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα πουανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέαπροσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 16ο:Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 17ο:Εφαρμοστέο δίκαιο
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή τηνεφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθεπροσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστώνσυναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα
με τα παραπάνωοριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
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