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ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
για την επιλογή Αναδόχου του Έργου
«Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου
“Skills on Demand”»
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης &
Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Κύριος Κωδικός CPV: 48422000-2 - Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

Συμπληρωματικοί Κωδικοί CPV:
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72212190-7 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
72212331-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης έργου
72261000-2: Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
Συνολικός προϋπολογισμός: 62.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.880,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: 15/06/2022 και ώρα 16:00
ΑΘΗΝΑ, 2022
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Implemented by:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)
094492456

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ξενοφώντος 7

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 57

Τηλέφωνο

210 3253123

Φαξ

210 5222743

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

info@developathens.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μιλτιάδης Ξυπάκης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://develop.thisisathens.org

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (εφεξής Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ή
Αναθέτουσα Αρχή ή Α.Α.) αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και ειδικότερα του Δήμου Αθηναίων. Δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα ή τις υποδιαιρέσεις του, σύμφωνα
με το άρθρο 252 παρ. 3 περ. β’ τελευταίο εδάφιο του ν. 3643/2006, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο
16 παρ. 1 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31.07.17), και συνιστά μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ. 1 περ. 3) του ν. 4412/2016
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ανάπτυξη κάθε φύσεως δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής,
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης αστικής, οικονομικής,
κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των πόλεων και των
κατοίκων τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό και τη δράση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα
της https://develop.thisisathens.org
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και
https://develop.thisisathens.org της Αναθέτουσας Αρχής.
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β)

γ)

1.2

Implemented by:

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο
διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός 162094) καθώς και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: https://develop.thisisathens.org

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας (EEA Grants & Norway Grants) οι
οποίοι χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Οι επιχορηγήσεις έχουν δύο
στόχους, α) να συνεισφέρουν σε μια πιο ισότιμη Ευρώπη, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά και β) να
ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, και των 15 Δικαιούχων
Κρατών στην Ευρώπη. Το έργο Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on
Demand” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας στην
Ελλάδα ύψους 6,5 εκ. Ευρώ. Διαχειριστής της επιχορήγησης για το πρόγραμμα Τοπική ανάπτυξη και
μείωση της φτώχειας στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία - ΣΟΛ Crowe σε
συνεργασία με την ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 360 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία - Human Rights 360.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η θέση σε λειτουργία της διαδικτυακής
πλατφόρμας διαχείρισης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on
Demand”» στο πλαίσιο υλοποίησής του.
Ειδικότερα, το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη μιας τεχνολογικής υποδομής (πλατφόρμας) για την
καταχώρηση, επεξεργασία και μεταβολή πληροφοριών μέσω της οποίας θα παρακολουθείται με
ασφάλεια το έργο και θα παρέχονται οι δυνατότητες υλοποίησής του. Το υπό κατασκευή ψηφιακό
σύστημα είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου για ολόκληρο τον κύκλο ζωής
του, καθώς και για τη συνέχιση της παρέμβασης μετά το τέλος του έργου, υποστηρίζοντας ενεργά τη
βιωσιμότητα του προτεινόμενου μηχανισμού.
Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει το έργο στο πλαίσιο μιας ροής διαδικασιών που ξεκινά με την καταγραφή
των αναγκών και συνεχίζεται με την υποδοχή των απαιτήσεων των δικαιούχων και των επιχειρήσεων, ενώ
οριστικοποιείται με τη σύζευξη των δικαιούχων με πραγματικές θέσεις εργασίας.
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Μέσω της πλατφόρμας θα :
• υποστηρίζεται το προσωπικό του έργου για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών,
• είναι δυνατή η εγγραφή των ωφελούμενων και των εταιριών μέσω της δημιουργίας προφίλ,
• δημιουργείται εξατομικευμένο σχέδιο δράσης και θα παρακολουθείται η πορεία κάθε
ωφελούμενου,
• φιλοξενούνται οι εκπαιδευτικές ενότητες και θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα,
• πιστοποιούνται οι δικαιούχοι,
• υποστηρίζεται η διαδικασία εξεύρεσης δικαιούχων και εταιριών,
• υποστηρίζεται η ανάλυση των δεδομένων του έργου και η εξαγωγή των απαιτούμενων αναφορών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Κύριος Κωδικός CPV: 48422000-2 - Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού
Συμπληρωματικοί Κωδικοί CPV:
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72212190-7 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
72212331-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης έργου
72261000-2: Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (62.000,00 €), μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εβδομήντα
έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (76.880,00€ ).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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

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

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

-

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

-

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

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Τον Ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169/Α/01-11-2019 και Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 173/Α/05-11-2019) «Περί
Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».

-

Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις».

-

Το Annex 1 με την αναλυτική παρουσίαση όλου του έργου με τίτλο: “Social Inclusion, Youth
Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη,
Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες» καθώς και των
συμπληρωματικών Annexes που συνοδεύουν το έργο και συγκεκριμένα: SoD_Cost Analysis Final,
SoD_WorkPlan_Final, Risk Assessment Analysis_SoD_Final, Annex 7 LogrameFinal, και Communication
Plan_Promoters_Final Version_SoD.

-

Την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχ 2081/ΕΥΥΑΠ 1949/05-07-2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. επιστολή έγκρισης από την SOL
Consulting S.A. με θέμα: Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction – “Skills on
Demand” Project funded by the EEA Grants.
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-

Την υπ’ αριθμ. 1/190ο ΔΣ/09.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ:
6ΓΖ4ΟΡΙΝ-ΒΘΚ), με θέμα την έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 1/2021 Σύμβασης Έργου με τίτλο «Social
Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”» – σε Ελληνική απόδοση
«Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες»
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - ΕΟΧ Τοπική Ανάπτυξη και
Μείωση της Φτώχειας (EEA Financial Mechanism “Local Development and Poverty Reduction”) και
εξουσιοδότηση υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της.

-

Tην από 24.09.2021 Σύμβαση έργου μεταξύ της SOL Consulting S.A. και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α για το
έργο “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”.

-

το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6/19.05.2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε κατά την 205η
Συνεδρίασή του περί διενέργειας του παρόντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκρισης των
εγγράφων της σύμβασης και συγκρότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την
εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις περαιτέρω απαιτούμενες από τον νόμο
ενέργειες. (ΑΔΑ: 67ΛΙΟΡΙΝ-Τ4Ψ)

-

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

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/06/2022 και ώρα 16:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την
20/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

1.6

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 162094
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα Διακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του
Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
:https://www.develop.thisisathens.org στη διαδρομή: https://www.develop.thisisathens.org ► ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΤΑ ► Διαγωνισμοί, την 27/05/2022.
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Implemented by:

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

Implemented by:

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.

4.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και οι τυχόν διευκρινίσεις που θα
δοθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι την 07/06/2022 και απαντώνται αντίστοιχα,
στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, ήτοι την 09/06/2022. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που
τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Σελίδα 12

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

ΑΔΑ: ΨΗΘΘΟΡΙΝ-723

22PROC010644145 2022-05-27
Fund operated by:

Implemented by:

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης και
Υπόδειγμα Καλής Λειτουργίας παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
Σελίδα 13

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

ΑΔΑ: ΨΗΘΘΟΡΙΝ-723

22PROC010644145 2022-05-27
Fund operated by:

Implemented by:

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων
διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20/10/2022, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
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4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
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(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
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ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
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αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι στην παροχή υπηρεσιών
τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον
από ένα μέλος της ένωσης.
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019 και 2020), ίσο ή ανώτερο από το 200% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι ίσος ή
μεγαλύτερος του 200% του προϋπολογισμού του Έργου.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον
από ένα μέλος της ένωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
(α) να έχουν ολοκληρώσει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018-2020) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου, εκ των οποίων έκαστη συνολικής συμβατικής αξίας ίσης με
το 200% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Ως συναφές ορίζεται το αντικείμενο που αφορά στην
υλοποίηση δυναμικών ιστοσελίδων σε πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα (open-source CMS), ή υλοποίηση
πλατφορμών με δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών ή υλοποίηση πλατφορμών και ενσωμάτωση
συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM) ή ενσωμάτωση περιεχομένου, μέσω διεπαφής
προγραμματισμού εφαρμογών (API).
Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των ως άνω συμβάσεων νοείται η ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου και η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης/πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, που
εκδίδει η αναθέτουσα αρχή/αποδέκτης.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων η συγκεκριμένη απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από όλα
τα μέλη της ένωσης.
(β) 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. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα
έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα
οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Συγκεκριμένα
απαιτείται η ομάδα έργου να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον:
Έναν Υπεύθυνο Ομάδας Έργου που θα διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
✓ Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στον τομέα των Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
✓ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών ως Υπεύθυνος διαχείρισης
έργων (Project Manager) στον προγραμματισμό και σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων,
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Έναν Προγραμματιστή και Έναν Σχεδιαστή με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε
(5) ετών στον προγραμματισμό και σχεδιασμό δυναμικών ιστοσελίδων.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν:
1) Tο πρότυπο Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο του εν
ισχύ από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό, με
πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης το οποίο θα καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που
προκηρύσσεται με την παρούσα.
2) Tο πρότυπο Πιστοποίησης Ασφάλειας ISO 27001 ή μεταγενέστερο του εν ισχύ από ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό, με πεδίο εφαρμογής της
πιστοποίησης το οποίο θα καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την
παρούσα.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση Ένωσης τα εν λόγω πιστοποιητικά απαιτείται να
διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος της Ένωσης.
Για υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό
συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη ‐ μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους
οικονομικούς φορείς.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
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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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
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και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με
τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
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συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη Σελίδα 24
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μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρονται σε αυτά χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
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ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2018,2019,2020).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων, υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων
ή, άλλο αντίστοιχο κατάλληλο έγγραφο, σύμφωνα με την χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου.
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Σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ο οριστικός ισολογισμός ή η κατάσταση αποτελεσμάτων του
τελευταίου έτους (2020), δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα για την εν λόγω οικονοµική χρήση (2020) υπογεγραµµένη από
τον νόµιµο εκπρόσωπό του (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής).
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα
ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή
διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται από το κάθε μέλος στο ποσοστό συμμετοχής του στην
ένωση ή κοινοπραξία προσώπων. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών
ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την απόδειξη της προαναφερόμενης προϋπόθεσης
συμμετοχής.
Αν ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό
διάστημα της λειτουργίας του και για την στάθμιση του μέσου όρου του κύκλου εργασιών θα λαμβάνεται
υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών του προς τα έτη των διαχειριστικών χρήσεών του.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσαν ή τους ανατέθηκαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με
το περιγραφόμενο, στην παράγραφο α) του κεφαλαίου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, αντικείμενο, με
αναφορά στον παραλήπτη, την ημερομηνία έναρξης, συνοπτική περιγραφή, ποσοστό ολοκλήρωσης, και
πραγματική ή εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του.
β) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.6. περ. β’ Οργάνωση Ομάδας Έργου απαιτείται συνοπτική
παρουσίαση των στελεχών της Ομάδας Έργου (Υπεύθυνου Έργου και λοιπών στελεχών Ομάδας Έργου) και
των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκτέλεση του έργου. Επίσης, απαιτούνται
πίνακες Προσωπικού (έντυπο Ε4) των ετών 2018, 2019 και 2020, αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής) περί δέσμευσης των μελών
υλοποίησης του έργου.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το κάτωθι
πιστοποιητικό:
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•

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερη της εν ισχύ από
ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό, με πεδίο
εφαρμογής της πιστοποίησης το οποίο θα καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται
με την παρούσα και ταυτόχρονα
• Πιστοποίηση Ασφάλειας ISO 27001 ή μεταγενέστερο του εν ισχύ από ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό, με πεδίο εφαρμογής της
πιστοποίησης το οποίο θα καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την
παρούσα.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
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προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

2.3

•

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

•

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

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
(Κ)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(Σ)

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: Σαφήνεια της πρότασης μεθοδολογική προσέγγιση και κατανόηση των
απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του Έργου.

Κ1

Συνολική αντίληψη αντικειμένου, σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς
ως προς την κατανόηση της σκοπιμότητας του έργου, την προτεινόμενη
αρχιτεκτονική της πρότασης καθώς και τα τεχνικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικά της πρότασης.

15%

Κ2

Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης,
απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου

35%

Κ3

Εργαλεία, τεχνικές και συνολική λύση στις επιχειρησιακές
τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου

προσαρμογή

στις

ειδικές
και

30%

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: Οργάνωση Υλοποίησης, Λειτουργία Διοίκησης Έργου και Μεταφορά
τεχνογνωσίας
Κ4

Οργάνωση υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα)

έργου

(Φάσεις,

Κ5

Προτεινόμενη δομή οργάνωση και διοίκησης της ομάδας έργου και τρόπος
διαχείρισης και επικοινωνίας με την Αναθέτουσα και τον κοινό στόχο
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

2.3.2

100%

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

2.3.2.1 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε 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 (κ) θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας (σ) 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 (ΣΒΤΠ ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣBΤΠ = (Σ1xΚ1 + Σ2Xκ2 + …… +ΣνxΚν)
Όπου:
ΣΒΤΠ: η συνολική βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς,
Κν: η βαθµολογία των επιμέρους υποκριτηρίων των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β σε κλίμακα 0-120 και
Σν,: οι συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους υποκριτηρίων των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β αντίστοιχα.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Για την τελική αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς προσδιορίζεται ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς
(ΤΒΤΠ), ο οποίος αποτελεί το πηλίκο του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣBΤΠ) του
διαγωνιζόμενου, δια του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣBΤΠ) του καλύτερου τεχνικά
υποψηφίου, στρογγυλοποιημένου σε τρία δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιασμένου επί 100, σύμφωνα με
τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΤΒΤΠ = 100*(ΣBΤΠδιαγ / ΣBΤΠmax)
Όπου:
ΣBΤΠmax είναι ο συνολικός βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου και
ΤΒΤΠδιαγ είναι ο συνολικός βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της πρότασης του υποψηφίου.
2.3.2.2 Η Τελική βαθμολογία των οικονομικών προσφορών (ΤΒΟΠ) που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα
απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, λαμβάνει χώρα από την εξεύρεση του πηλίκου
της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς μεταξύ των υποψηφίων δια της οικονομικής προσφοράς του
διαγωνιζόμενου, στρογγυλοποιημένου σε τρία δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιασμένου επί 100,
σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
ΤΒΟΠ = 100*( Οπmin/ OΠδιαγ )
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Όπου:
OΠδιαγ είναι η οικονομική προσφορά του υποψηφίου και
ΟΠmin το χαμηλότερο συνολικό κόστος οικονομικής προσφοράς μεταξύ των υποψηφίων.

2.3.3

Τελική βαθμολόγηση προσφορών

Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, ο Τελικός
Βαθμός Αξιολόγησης (ΤΒΑ) θα αποτελεί το άθροισμα της Τελικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς
(TBΤΠ) με συντελεστή βαρύτητας 80% και της Συνολικής Βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς
(ΤΒΟΠ) με συντελεστή βαρύτητας 20%. Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από οικονομική άποψη
Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα προβεί στην κατάταξη των
προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:
TΒA = 0,80* TBΤΠ + 0,20* ΤΒΟΠ
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία βάσει
των ανωτέρω.
Για τις περιπτώσεις ισοδύναμων προσφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 90, Ν.4412/2016 και
συγκεκριμένα ορίζεται ότι 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.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I έως IV της
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που αφορούν τμήμα των περιγραφόμενων
υπηρεσιών. Τέτοιες προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
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αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. Ο Οικονομικός Φορέας
δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται
απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
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ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης,
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
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Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
Τα έγγραφα του κυρίως φάκελου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των Προσφορών τα οποία
υποβάλλονται σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, πρέπει να είναι σε κλειστούς φακέλους
και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ,
τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction – Skills on Demand»
για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για τον σχεδιασμό, κατασκευή και θέση σε λειτουργία
διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου «Skills on Demand»

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την __/__/____

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7 Αθήνα ΤΚ 10557

Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : …………..
Στοιχεία Εκπροσώπου: …………..
Διεύθυνση/Επικοινωνία (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail ): …………..

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη και στα ειδικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της
παρούσας , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Σελίδα 37

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

ΑΔΑ: ΨΗΘΘΟΡΙΝ-723

22PROC010644145 2022-05-27
Fund operated by:

Implemented by:

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα
υπογεγραμμένο.
Οι τιμές δίδονται σε ΕΥΡΩ.
Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση
αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου
μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
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 του άρθρου 1.3
της παρούσας.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
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ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Implemented by:

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», την 20/06/2022 και ώρα 13:00

•

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
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Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
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ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
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κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
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από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές,
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
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ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
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εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας)

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Το περιεχόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία του Έργου ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1)
έτους από την ημερομηνία υπογραφής οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής αυτού για την καλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του παραδοθέντος συστήματος και υποχρεούται να παρέχει Τεχνική υποστήριξη
και συντήρηση αυτού και να αντικαταστήσει δωρεάν κάθε ελάττωμα ή βλάβη που θα παρουσιαστεί που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του χρήστη, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του ν. 4412/2016,
ποσού το οποίο θα καλύπτει το 5 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής
λειτουργίας, 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 σύμβασης. Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Η εγγύηση
καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
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ορίζει. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου του Έργου,
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Σελίδα 51

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

ΑΔΑ: ΨΗΘΘΟΡΙΝ-723

22PROC010644145 2022-05-27
Fund operated by:

Implemented by:

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων που πρόκειται να αντικαταστήσουν το
αρχικό υπεργολάβο συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως
αναφέρονται ανωτέρω.]
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
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πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση,
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, ήτοι:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής,
β) τιμολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας
Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% 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.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0.6 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
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Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και της παρούσας, με την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία,
που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

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

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

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή της προμήθειας/ υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής
διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
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που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

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

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή τιμής

Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Βλάχος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο Skills on Demand θα προωθήσει την απασχόληση ευάλωτων, ανέργων, κατοίκων του Δήμου
Αθηναίων μέσω ευαισθητοποίησης, κατάρτισης, πιστοποίησης, εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, υποστήριξης απασχολησιμότητας και εύρεσης εργασίας. Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι
η αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των πρόσφατα ανέργων.
Το έργο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:
•
•
•
•

•
•

Έρευνα της αγοράς εργασίας στην οποία θα βασίζεται η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών
κατάρτισης
συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία δικτύου τοπικών επιχειρήσεων με
προσδιορισμένες ανάγκες και δεξιότητες
Επιλογή ευάλωτων ανέργων, κάτοικων των Δήμου Αθηναίων που θα ωφεληθούν από τις υπηρεσίες
του προγράμματος
παροχή εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στήριξης της απασχολησιμότητας σε
ευάλωτους ανέργους. Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας κατάρτισης, η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σπουδών, καθώς και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα ανατεθούν
σε επιλεγμένους ακαδημαϊκούς/εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς φορείς που παρουσιάζουν
συγκεκριμένη και αξιοσημείωτη εμπειρία.
ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης πληροφοριών προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση
των δραστηριοτήτων και εκροών του έργου
διευκόλυνση της αντιστοίχισης εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων ανέργων με την πρόσληψη σε
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τις πρακτικές και τους δείκτες μέτρησης της ΕΕ, οι άνθρωποι θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν
συνθήκες φτώχειας εάν το εισόδημά του νοικοκυριού στο οποίο ζουν είναι χαμηλότερο από το 60% του
διάμεσου ισοσκελισμένου εισοδήματος της χώρας στην οποία ζουν.
Παρά την πρόσφατη βελτίωση των δεικτών, το επίπεδο της μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο
αντιπροσώπευε το 70% των ανέργων στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2018,
εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων (ηλικίας 18-24 ετών). Ο Δήμος
Αθηναίων φιλοξενεί ένα υψηλό ποσοστό πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας (25% της
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Περιφέρειας Αττικής) καθώς και ένα υψηλό ποσοστό ανέργων (8% με ποσοστό 54% να είναι μακροχρόνια
άνεργοι).
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά εργασίας, είναι η
αντιστοίχιση των κενών θέσεων εργασίας με άτομα που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις
επιχειρήσεις. Ο κύριος λόγος για αυτό, είναι η απουσία ενός μηχανισμού που να μπορεί να ταιριάξει τις
απαιτήσεις για θέσεις εργασίας με τα σχετικά προφίλ και δεξιότητες των υποψήφιων εργαζομένων. Ακόμη
και σε περιπτώσεις όπου το προφίλ των ανέργων θεωρείται σχετικό με τις απαιτήσεις της επιχείρησης,
υπάρχει πλήρης έλλειψη ταχείας εξειδικευμένης κατάρτισης ή/και πιστοποίησης, ώστε οι άνεργοι να
μπορούν να καλύψουν τυχόν κενά δεξιοτήτων που δεν διαθέτουν και οι οποίες απαιτούνται για
συγκεκριμένες θέσεις ανά επιχείρηση.
Επιπλέον, μέχρι σήμερα, τα επίσημα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων δικαιούχων
συνήθως επικεντρώνονται σε ζητήματα γενικής εκπαίδευσης χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας στο χαμηλότερο επίπεδο και όχι απαραίτητα τομεακές, καθώς και τις ειδικές
υποκείμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε αυτό το επίπεδο.
Οι συνέπειες αυτού του προβλήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έλλειψη εμπιστοσύνης των
επιχειρήσεων στις δομές διαχείρισης της αγοράς εργασίας, την έλλειψη νέων θέσεων εργασίας (κάλυψη
εσωτερικά - υπερωριακά), την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις στην
αγορά εργασίας (outsourcing) κ.λπ.
Το πρόβλημα που περιγράφεται επιδεινώνεται στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με τις συνθήκες
και τους λόγους που σχετίζονται με τον αποκλεισμό τους να εντείνονται ακριβώς λόγω της έλλειψης
ευκαιριών κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης. Επιπλέον, η κατάρτιση των βραχυχρόνια ανέργων
(με λιγότερο από έξι μήνες ανεργίας) που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού σπάνια βρίσκεται
στο επίκεντρο τέτοιων παρεμβάσεων.
Η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ανθρωποκεντρικού μοντέλου που δίνει σημασία στις ανάγκες διάγνωσης,
η εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων και ειδικότερα εκείνων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες και η αποτελεσματική σύζευξή τους με τις επιχειρήσεις αποτελούν μια κρίσιμη σύγχρονη
απαίτηση.
Η δράση «Skills on Demand» αναφέρεται σε ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διαχείριση και λειτουργία
του οικοσυστήματος κατάρτισης και πιστοποίησης καθώς και για την προώθηση της συμμετοχής στην
απασχόληση ανέργων, με έμφαση σε όσους ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
Η δράση αποσκοπεί στην παροχή ενός συνδυασμού δραστηριοτήτων ενεργητικής πολιτικής για την αγορά
εργασίας και παθητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας για τις προαναφερθείσες ομάδες-στόχους,
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δικαιούχοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Η δράση αποσκοπεί στην παροχή στήριξης για την αντιμετώπιση της φτώχειας στις βαθύτερες αιτίες της:
έλλειψη προοπτικών απασχόλησης, έλλειψη ικανότητας απασχόλησης και προβλήματα που οδηγούν σε
κοινωνικό αποκλεισμό.
Η δράση εμπίπτει στην 3η προτεραιότητα «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: Μια οικονομία υψηλής
απασχόλησης που επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή» της στρατηγικής για το 2020, και
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ειδικότερα στοχεύει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της προτεραιότητας, ήτοι το 75% του
πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 20-64 ετών να απασχοληθεί. Παράλληλα, συμβάλλει στον 1ο Εθνικό Στόχο
«ποσοστό απασχόλησης 70% (ηλικία 20-64)» της «Στρατηγικής 2020» για την Ελλάδα.
Η δράση αναμένεται επίσης να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων, βάσει της σύστασης του Συμβουλίου
(Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) της 9ης Ιουλίου 2019, στην οποία αναφέρονται ιδιαίτερα τα εξής: «Παρά τις
πρόσφατες βελτιώσεις, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, που αντιπροσωπεύουν το 70% των
ανέργων στην Ελλάδα το 2018, είναι πολύ υψηλό και η υψηλή ανεργία των νέων και η χαμηλή συμμετοχή
των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελούν επίσης πηγή ανησυχίας. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να
επικεντρώνονται στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης, στην προώθηση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των συνθηκών δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ο αποτελεσματικός
κοινωνικός διάλογος και η υπεύθυνη κοινωνική εταιρική σχέση στην Ελλάδα μπορούν να στηρίξουν το
περιβάλλον για την εφαρμογή και τη συμπερίληψη βιώσιμων μεταρρυθμίσεων, καθιστώντας έτσι την
αγορά εργασίας καλύτερη».
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Στο πλαίσιο του έργου «Skills on Demand» χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο
θα παρακολουθεί με ασφάλεια το έργο και θα παρέχει δυνατότητες για την υλοποίηση αυτού. Το υπό
κατασκευή εργαλείο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου για ολόκληρο τον
κύκλο ζωής του, καθώς και για τη συνέχιση της παρέμβασης μετά το τέλος του έργου, υποστηρίζοντας
ενεργά τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου μηχανισμού.
Το διαδικτυακό εργαλείο θα υποστηρίξει το έργο στο πλαίσιο μιας ροής διαδικασιών που ξεκινά με την
καταγραφή των αναγκών και συνεχίζεται με την υποδοχή των απαιτήσεων των δικαιούχων και των
επιχειρήσεων, ενώ οριστικοποιείται με τη σύζευξη των δικαιούχων με πραγματικές θέσεις εργασίας.
Μέσω του διαδικτυακού εργαλείου θα :
• υποστηρίζεται το προσωπικό του έργου για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών,
• είναι δυνατή η εγγραφή των ωφελούμενων και των εταιριών μέσω της δημιουργία προφίλ,
• δημιουργείται εξατομικευμένο σχέδιο δράσης και θα παρακολουθείται η πορεία κάθε
ωφελούμενου,
• φιλοξενούνται οι εκπαιδευτικές ενότητες και θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα,
• πιστοποιούνται οι δικαιούχοι,
• υποστηρίζεται η διαδικασία εξεύρεσης δικαιούχων και εταιριών,
• υποστηρίζεται η ανάλυση των δεδομένων του έργου και η εξαγωγή των απαιτούμενων αναφορών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης του έργου
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του
έργου.
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Η Διαδικτυακή Πύλη θα αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις και τους αποδέκτες των
υπηρεσιών κατάρτισης, φορείς και το ευρύτερο κοινό, ενώ θα λειτουργήσει ως μέσο διάχυσης
πληροφορίας, γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας που θα έχουν βαθμιαία συγκεντρωθεί.
Η Διαδικτυακή Πύλη θα διαδραματίσει το ρόλο του κεντρικού (και ανάλογα με το είδος χρήστη,
μοναδικού) διαδικτυακού σημείου εισόδου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, παρέχοντας μια
σειρά από λειτουργικές δυνατότητες. Προς τούτο, η Πύλη θα παρέχει έναν ενοποιημένο τρόπο πρόσβασης
σε όλες τις ομάδες χρηστών της, μέσα από μια ενοποιημένη γραφική διεπαφή χρήστη, η οποία θα
ολοκληρώνει όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αντανακλώντας τα δικαιώματα κάθε ομάδας.
Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να
λαμβάνουν πληροφοριακά και ενημερωτικά στοιχεία με τη βοήθεια ενός κατανοητού και εύχρηστου
περιβάλλοντος. Για τη δημιουργία του περιβάλλοντος θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες διαδικτυακές
τεχνολογίες και θα ακολουθηθούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και οδηγίες.
Πλέον του βασικού μηχανισμού πλοήγησης, η Πύλη θα προσφέρει και συμπληρωματικούς τρόπους
πρόσβασης στο περιεχόμενο όπως μηχανή αναζήτησης (search engine), δένδρο πλοήγησης (site map) και
πίνακα τελευταίων προσθηκών (what’s new).
Οι βασικές λειτουργίες της Διαδικτυακής Πύλης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

Παροχή πληροφοριακού υλικού προς τους ωφελούμενους, τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και το
ευρύτερο κοινό, το οποίο θα περιλαμβάνει:
✓ κείμενα και ενημερωτικό υλικό
✓ συγκεντρωτική πληροφορία από τη Βάση Δεδομένων του έργου μέσω κατάλληλα
επιλεγμένων ερωτημάτων και φίλτρων
✓ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και υλικό τεκμηρίωσης

•

Δημοσιοποίηση της προόδου και ειδικότερα των σημείων οροσήμων του έργου.

•

Διαχείριση Χρηστών, με λειτουργίες δυναμικού καθορισμού ρόλων και απόδοσης ρόλων σε
χρήστες, μέσα από ενιαίο περιβάλλον χρηστών. Ο καθορισμός δικαιωμάτων, ρόλων και χρηστών
θα πρέπει να καλύπτει τα ακόλουθα:
✓ Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του εκάστοτε χρήστη και αντίστοιχου
περιορισμού της πρόσβασης στα δεδομένα και διασφάλιση μη αποποίησης της εκτέλεσης
ενεργειών
✓ Επιλογή-περιορισμό των επιτρεπόμενων λειτουργιών
✓ Επιλογή-περιορισμό των δεδομένων στα οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση
✓ Διάκριση των δυνατοτήτων επέμβασης των χρηστών στα δεδομένα (read-only, edit,
delete)
✓ Δυνατότητα απόδοσης δικαιωμάτων ανά ομάδες χρηστών (ο χρήστης μπορεί να ανήκει σε
περισσότερες από μία ομάδες).
Σε γενικές γραμμές, η Διαδικτυακή Πύλη οφείλει να υποστηρίζει διαφορετικές ομάδες χρηστών με
διακριτές αρμοδιότητες και απαιτήσεις και συγκεκριμένα προφίλ ασφάλειας και ρόλους. Κατ’
ελάχιστο, οι χρήστες του Συστήματος θα πρέπει να διακρίνονται στις παρακάτω βασικές
κατηγορίες:
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1. Διαχειριστές Συστημάτων: Συνιστούν ένα ικανό και ενιαίο πυρήνα στελεχών με
εξειδικευμένη γνώση του συστήματος με αντικείμενο την διαχείριση των συστημάτων
και στόχο την αδιάλειπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι
διαχειριστές θα έχουν αντικείμενο τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση των
υποσυστημάτων.
2. Διαβαθμισμένοι Χρήστες Φορέα: Αφορά προσωπικό του Φορέα που θα έχει
διαβαθμισμένη πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες που θα υποστηρίζει το
Σύστημα.
3. Εγγεγραμμένοι Εξωτερικοί Χρήστες: Αφορά στους τελικούς χρήστες του Συστήματος που
θα καταναλώνουν τις υπηρεσίες του και αναφέρονται σε ωφελούμενους και
εκπροσώπους επιχειρήσεων.

•

Διαχείριση Περιεχομένου, μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης του περιεχομένου και της
εμφάνισης της κύριας ιστοσελίδας, των υπηρεσιών και των διαδικτυακών εφαρμογών του
Συστήματος, μέσω ενός κεντρικού πίνακα ελέγχου. Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα
τροφοδοτήσει τις προαναφερθέντες διεπαφές μπορεί να έχει τη μορφή κειμένου, αρχείων
πολυμέσων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αρχείου μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της
Πύλης.

•

Διαδικτυακή εφαρμογή Extranet Χρηστών και Επιχειρήσεων, για την εγγραφή των εξωτερικών
χρηστών του Συστήματος καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση του προσωπικού τους προφίλ
στα πλαίσια το έργου. Επιπρόσθετα, μέσα από την εφαρμογή θα δίνεται η δυνατότητα για:
✓ Υποβολή και παρακολούθηση πορείας αιτήσεων στο πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικών
φορμών με τους κατάλληλους κανόνες επικύρωσης όπου αυτοί κριθούν απαραίτητοι.
Κατά τη φάση της υποβολής αίτησης καταγράφονται οι πρώτες πληροφορίες για τους
ωφελούμενους και σκιαγραφείται το προφίλ τους με βάση τα στοιχεία που συνοδεύουν
κάθε αίτηση. Η αίτηση του ωφελούμενου και τα υπόλοιπα στοιχεία του προφίλ τους
καταχωρούνται αυτόματα σε Ατομικό Φάκελο ωφελούμενου.
✓ Προσαρμογή των προτιμήσεων των χρηστών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα και ειδικότερα τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του GDPR.
✓ Διασύνδεση με την on-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses για την προβολή
της συνολικής προόδου κατάρτισης.
✓ Προβολή των εξατομικευμένων σχεδίων δράσης των ωφελούμενων

•

Διασύνδεση με το Υποσύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς.

•

Διασύνδεση με το Υποσύστημα Ατομικών Σχεδίων Δράσης

•

Διασύνδεση με την on-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses του έργου.

Α/Α
1

Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας
Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε
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Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας
ομάδα θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα αλλά και διαφορετικές
δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό.

2

Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα
τα γνωστά χαρακτηριστικά.

3

Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η διεπαφή θα
πρέπει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών
διεπαφών.

4

Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω όλων των ευρέως διαδεδομένων
προγραμμάτων πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, Apple Safari κλπ στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους) χωρίς να απαιτείται
επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη
λειτουργικότητα των προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins).

5

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C)
όπως CSS, HTML 4.01, XHTML 1.0 κ.λπ.

6

Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες του
πληροφοριακού συστήματος.

7

Οι εφαρμογές πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση
των λεκτικών και των συμβόλων, αλλά και στη γενικότερη παρουσίαση της διεπαφής των
χρηστών.

8

Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος
δυνατός.

9

Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με
κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία.

10

Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες του προτύπου W3C/WAI Web Content
Accessibility Guidelines 2.0 τουλάχιστον σε επίπεδο συμμόρφωσης Level AΑ.

11

Το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο κατά τέτοιο τρόπο, που να
είναι εύκολη η μελλοντική του επέκταση, όσον αφορά την κάλυψη νέων υπηρεσιών, την
αύξηση του όγκου περιεχομένου, του πλήθους εξυπηρετούμενων χρηστών κ.λπ.

12

Το Υποσύστημα που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία,
τις απαιτήσεις και τις συστάσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα σχεδίασης
ιστοτόπων, θέματα προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων κ.λπ.

13

Δυνατότητες πολυκριτηριακής αναζήτησης πληροφοριών.

14

Το Υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει User Profiling και Personalisation σε τέτοιο βαθμό
και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με τις αρχές της οδηγίας GDPR.

15

Το Υποσύστημα θα πρέπει να έτσι σχεδιασμένο ώστε να καταγράφει και να παρουσιάζει
αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του.

16

Πρόβλεψη για ενσωμάτωση downloadable αρχείων στις επιμέρους σελίδες της Πύλης
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Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας
Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως:

17

•

κείμενα και ενημερωτικό υλικό

•

συγκεντρωτική πληροφορία από τη Βάση Δεδομένων του έργου μέσω κατάλληλα
επιλεγμένων ερωτημάτων και φίλτρων

•

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και υλικό τεκμηρίωσης

•

πρόοδος και σημεία ορόσημα του έργου

18

Φόρμα επικοινωνίας χρηστών

19

Διαχείριση προτιμήσεων και συνολικού προφίλ χρηστών

20

Υποστήριξη όλων των μορφών πολυμεσικού περιεχομένου (φωτογραφίες, αρχεία ήχου,
βίντεο)

21

Να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017

Διαχείριση Χρηστών
22

Η λειτουργία Διαχείρισης Χρηστών θα πρέπει να παρέχει λειτουργίες καταχώρησης,
διαχείρισης και εξουσιοδότησης χρηστών. Η καταχώρηση και διαχείριση των χρηστών στο
σύστημα θα γίνεται από τον κεντρικό διαχειριστή του και θα παρέχεται σύστημα
εγγραφής για τους απλούς χρήστες

23

Σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη θα παρέχονται: ένα μοναδικό αναγνωριστικό συνθηματικό
(username) και κωδικός (password) για την αυθεντικοποίηση και πρόσβαση στο σύστημα

24

Όλες οι εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο
θα είναι προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης.

25

Η λειτουργία Διαχείρισης Χρηστών θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες καθορισμού
πρόσβασης στα υποσυστήματα καθώς και την δημιουργία και διαχείριση ομάδων.

26

Η διεπαφή με το χρήστη (user interface) πρέπει να είναι φιλική και παραμετροποιήσιμη

27

Αναγνώριση τουλάχιστον τριών επιπέδων χρηστών:
1. Διαχειριστές Συστημάτων: Συνιστούν ένα ικανό και ενιαίο πυρήνα στελεχών με
εξειδικευμένη γνώση του συστήματος με αντικείμενο την διαχείριση των
συστημάτων και στόχο την αδιάλειπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της
υπηρεσίας. Επιπλέον, οι διαχειριστές θα έχουν αντικείμενο τον σχεδιασμό και την
βελτιστοποίηση των υποσυστημάτων.
2. Διαβαθμισμένοι Χρήστες Φορέα: Αφορά προσωπικό του Φορέα που θα έχει
διαβαθμισμένη πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες που θα υποστηρίζει το
Σύστημα.
3. Εγγεγραμμένοι Εξωτερικοί Χρήστες: Αφορά στους τελικούς χρήστες του
Συστήματος που θα καταναλώνουν τις υπηρεσίες του και αναφέρονται σε
ωφελούμενους και εκπροσώπους επιχειρήσεων.
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Διαχείριση Περιεχομένου

28

Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor
(WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων,
στοιχείων φορμών, κ.λπ.)

29

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία
περιεχομένου

30

Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και ανακοινώσεις
από ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των
υφιστάμενων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed

31

Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να ενσωματώνονται
στο Υποσύστημα, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search
Engine Optimization

32

Κατ’ ελάχιστον υποστήριξη των ακόλουθων SEO λειτουργιών:
1. Title Tag customization
2. Static, Keyword-rich URL’s
3. Meta Tag customization
4. Headings customization
5. 404 Error friendly pages

33

Εκτύπωση σελίδας/κειμένου με εκτύπωση μόνο του περιεχομένου αυτής, χωρίς το
υπόλοιπο εικαστικό σχέδιο της σελίδας

34

Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων

35

Δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων της Διαδικτυακής Πύλης (themes,
templates, styles)

36

Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας

37

Υποστήριξη για λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης

38

Η πρόσβαση στις λειτουργίες του συγκεκριμένου Υποσυστήματος θα είναι διαβαθμισμένη
ανάλογα με το ρόλο που θα έχει αποδοθεί σε κάθε χρήστη

39

Να παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού και διαχείρισης ολόκληρου του κύκλου ζωής
(προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, προβλεπόμενη ημερομηνία απόσυρσης κλπ.)
του περιεχομένου, θα υποστηρίζει πλήρως τη συντακτική πολιτική (editorial policy) της
Διαδικτυακής Πύλης και θα καθιστά εφικτή (και εύκολη) τη δημιουργία και ανανέωση του
περιεχομένου, με τη χρήση web browser, από οποιαδήποτε τοποθεσία (remote locations)
και από προσωπικό (editor/authors) χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις

40

Να ληφθούν υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής (Authoring
Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

Διασυνδεσιμότητα
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41

Διασύνδεση με το Υποσύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς

42

Διασύνδεση με το Υποσύστημα Ατομικών Σχεδίων Δράσης

43

Διασύνδεση με την on-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses του έργου

Διαδικτυακή εφαρμογή Extranet Χρηστών και Επιχειρήσεων
44

Εγγραφή των εξωτερικών χρηστών του Συστήματος

45

Δημιουργία και διαχείριση προσωπικού προφίλ των εξωτερικών χρηστών

46

Αυτόματη δημιουργία και δυνατότητα για διαχείριση Ατομικών Φακέλων για τους
ωφελούμενους του έργου βάσει των στοιχείων του προφίλ τους και των πληροφοριών
που αναφέρονται στις αιτήσεις συμμετοχής τους στο έργο

47

Υποβολή και παρακολούθηση πορείας αιτήσεων στο πρόγραμμα μέσω ηλεκτρονικών
φορμών με τους κατάλληλους κανόνες επικύρωσης όπου αυτοί κριθούν απαραίτητοι

48

Η διαδικτυακή φόρμα υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει πεδία πολλαπλής
επιλογής, λίστας επιλογών, ελεύθερου κειμένου και επισύναψης αρχείων σε κατάλληλη
μορφή (pdf)

49

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (ενδεικτική αναφορά):
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
2. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
5. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας

50

Η συμπλήρωση της διαδικτυακής φόρμας υποβολής αίτησης συμμετοχής στο έργο θα
πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλους κανόνες επικύρωσης όπου αυτοί κριθούν
απαραίτητοι

51

Προσαρμογή των προτιμήσεων των χρηστών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα και ειδικότερα τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του GDPR

52

Διασύνδεση με την on-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses για την προβολή
της συνολικής προόδου κατάρτισης

53

Προβολή των εξατομικευμένων σχεδίων δράσης των ωφελούμενων

Ανάπτυξη on-demand πλατφόρμας massive open online courses
Η πλατφόρμα εκπαίδευσης/κατάρτισης θα λειτουργεί ως μια τυπική πλατφόρμα Massive Open Online
Course (MOOC) με στόχο την εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση των δικαιούχων του έργου με
βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες της αγοράς. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα είναι δυνατή μέσω
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Διαδικτύου από κεντρική πύλη, μέσω της οποίας θα γίνεται η πιστοποίηση και η εξουσιοδότηση των
χρηστών (εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών). Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες άδειες
πρόσβασης τουλάχιστον για τη διάρκεια του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ θα
μπορούν να έχουν παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τη μαθησιακή τους πορεία.
Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για τη φιλοξενία του εκπαιδευτικού
υλικού του έργου και για τη διάθεσή του για ασύγχρονη χρήση από τους δικαιούχους αλλά και για
λειτουργίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η πλατφόρμα, μεταξύ άλλων
υποστηρικτικών λειτουργιών, θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμα μαθήματα,
στις περικλειόμενες διαλέξεις και στις παρουσιάσεις καθώς και στο σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.
Οι λειτουργικότητες διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
των διεθνών προτύπων SCORM (SCORM-conformant), AICC (AICC-compliant/certified, Section 508compliant), είτε σε επίπεδο "συμμόρφωσης" είτε σε επίπεδο πιστοποίησης.
Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να διαθέτει βασικές δυνατότητες για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, τη διαχείριση των εργασιών των εκπαιδευομένων (ανάθεση, υποβολή, διόρθωση,
βαθμολόγηση κ.λπ.) και τη μεταφόρτωση ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές
καθώς και να επιτρέπει την επέκταση της λειτουργικότητάς της με προσθήκη-διαμόρφωση επιπλέον
modules, μεταξύ άλλων.

Α/Α Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας

1

Το περιβάλλον της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης και MOOCs να είναι διαδικτυακό. Να
υποστηρίζεται από όλους του γνωστούς φυλλομετρητές διαδικτύου (Internet Browsers)
οι οποίοι πληρούν τα διεθνή standards, όπως Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Apple Safari, κ.α.

2

Το περιβάλλον της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης να είναι στην Ελληνική γλώσσα αλλά να
υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιεχόμενο.

MOOC
3

Να είναι πλήρως διαδικτυακό.

4

Να παρέχει διάρθρωση μαθήματος.

5

Να εμφανίζει βαθμός διεκπεραίωσης.

6

Να έχει διαθέσιμη περιοχή συζητήσεων για τους χρήστες.

7

Να παρέχει δυνατότητες εγγραφής.

8

Να βασίζεται σε σύγχρονο LMS (που καλύπτει τις απαιτήσεις που ακολουθούν).

Κατηγορίες Εκπαίδευσης
9

Να υποστηρίζει πλήρως δυνατότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης.

10

Να
παρέχονται δυνατότητες αυτόματης και μη αξιολόγηση της επίδοσης των
εκπαιδευομένων.

11

Να υποστηρίζει δυνατότητες σύγχρονης εκπαίδευσης είτε με native τρόπο είτε με την
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προσθήκη επεκτάσεων.
12

Οι δυνατότητές του να μην περιορίζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά μπορεί
να λειτουργήσει συμπληρωματικά και στην κλασσική εκπαίδευση με διαφόρους τρόπους
(blended e-learning).

13

Καθ' όλη την διάρκεια να είναι δυνατή η καταγραφή της εισόδου στο σύστημα, της
πορεία του χρήστη, αλλά και των ενεργειών των καταρτιζόμενων (tracking).

14

Το περιβάλλον λειτουργίας να είναι ενιαίο, όσον αφορά τις διεπαφές και όσον αφορά τη
διαχείρισή του

15

Το περιβάλλον λειτουργίας να επιτρέπει την εγκατάσταση/προσθήκη επεκτάσεων,
αντικαταστάσεων, ενσωματώσεων, ή αναβαθμίσεων αρθρωμάτων που επιτελούν
συγκεκριμένες λειτουργίες αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Δυνατότητες Reporting
16

Να παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής αναφορών των καταρτιζόμενων (reports) από τον
διαχειριστή του συστήματος οποτεδήποτε ζητηθεί.

17

Να παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής αναφορών που να παρουσιάζουν τις χρονικές και
ποιοτικές πληροφορίες της πορείας εκπαίδευσης του καταρτιζόμενου.

Μηχανισμοί Βοηθείας
18

Να προσφέρεται μηχανισμός
βοήθειας και οδηγιών από το σύστημα στον
εκπαιδευόμενο για τις ενέργειες που εκτελεί.

19

Να παρέχονται αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης που αφορούν τις λειτουργίες της
εφαρμογής, καθώς και οδηγίες χρήσης.

Αυθεντικοποίηση
20

Η είσοδος χρήστη στο σύστημα να επιτυγχάνεται μέσα από την σελίδα ασφαλούς
πρόσβασης και αυθεντικοποίησης (authentication), με την εισαγωγή μοναδικού
ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password).

21

Κάθε λογαριασμός χρήστη να είναι συνδεδεμένος με έναν ή περισσότερους ρόλους
συστήματος. Ένας ρόλος ορίζει ένα σύνολο από δικαιώματα (permissions) πρόσβασης σε
δεδομένα και λειτουργίες για τους χρήστες, στους οποίους ο ρόλος αυτός αποδίδεται.

Εγγραφές συμμετεχόντων
22

Να παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εγγραφής.

23

Να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μέσω αυτοανάθεσης (enrollment key).

24

Να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής από Εισηγητή ή από μόνοι τους ή με τη χρήση
κωδικού για ηλεκτρονική τάξη ή για ομάδα εκπαιδευόμενων.

25

Να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής από Εισηγητή ή από μόνοι τους ή με τη χρήση
κωδικού για ηλεκτρονική τάξη ή για ομάδα εκπαιδευόμενων.
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Εκπαιδευόμενοι
26

Να παρέχεται η δυνατότητα προσπέλασης εκπαιδευτικού υλικού.

27

Να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

28

Να παρέχεται η δυνατότητα προβολής μαθημάτων και πληροφοριακών δεδομένων των
μαθημάτων τους.

29

Να
παρέχεται
η
αξιολογήσεις/εξετάσεις.

30

Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης και καταγραφής αποτελεσμάτων
εξετάσεων στην πλατφόρμα.

31

Να παρέχεται η δυνατότητα προβολής αποτελεσμάτων.

32

Να παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικού προφίλ εκπαιδευόμενου.

33

Να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές των μαθημάτων με
διάφορους τρόπους και σε κάθε περίπτωση μέσω: Forum, e-mail, chat, πίνακα
ανακοινώσεων

δυνατότητα

συμμετοχής

σε

αξιολογήσεις/εξετάσεις.

Εκπαιδευτές
34

Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργία τάξεων.

35

Να παρέχεται δυνατότητα ανεβάσματος πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.

36

Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας εργασίας για ανάθεση σε εκπαιδευόμενους.

37

Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας εξετάσεων με διάφορους τρόπους (ελεύθερης
γραφής, multiple choice, κλπ)

38

Να παρέχεται δυνατότητα ορισμού κριτηρίων αυτόματης αξιολόγησης εξέτασης.

39

Να παρέχεται ηλεκτρονικό ημερολόγιο.

40

Να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους με διάφορους
τρόπους και σε κάθε περίπτωση μέσω: Forum, e-mail, chat, πίνακα ανακοινώσεων

Συμμόρφωση με πρότυπα
41

Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου SCORM 1.2 ή νεότερης
έκδοσης.

42

Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου AICC.

43

Πλήρης συμμόρφωση με προδιαγραφές περί προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ που ορίζονται
από διάφορα διεθνή σχετικά πρότυπα( SECTION 508).

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
44

Η πλατφόρμα να παρέχει στον εκπαιδευτικό μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία τα οποία
μπορούν να ενισχύσουν την τηλεκατάρτιση. Τέτοια εργαλεία είναι τα παρακάτω:
• Ιστολόγια (blogs)
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• Βαθμολόγιο
• Ομάδες συζητήσεων (forum)
• Υποβολή εργασιών διάφορων τύπων
• Γλωσσάριο και λίστα όρων
• Ερωτηματολόγια για τη συλλογή δεδομένων από τους καταρτιζόμενους
• Ημερολόγιο
• Ηλεκτρονικά τεστ (online quiz)
• Άμεσα μηνύματα (chat)
• Λίστες συμμετεχόντων
• Συνεργατική δημιουργία ιστοτόπων
Διασύνδεση με άλλα συστήματα Υποστήριξη wikis.
45

Μέσα από το σύστημα μπορεί να γίνει η διαχείριση του Εκπαιδευτικού περιεχομένου
(υλικού) πολλαπλών τύπων.

46

Να επιτρέπεται η διαχείριση και χρήση όλων των τύπων ψηφιακών αρχείων (αρχεία
κειμένου, pdf, παρουσιάσεις κλπ.) καθώς και αρχεία πολυμέσων (Multimedia) όπως
video, ήχος εικόνα, αρχεία κίνησης (animation) κ.α.

47

Να προσφέρεται ηλεκτρονικός κειμενογράφος (Rich Text Editor) που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σημεία του μαθήματος.

48

Να παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής τμήματος (block) για εισαγωγή σχολίων σε
οποιαδήποτε σελίδα.

49

Να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ιστολογίων - Blog (Ημερολόγια Διαδικτύου) που
θα αφορούν ένα μάθημα, ενότητα μαθήματος ή δραστηριότητα.

50

Να παρέχεται η δυνατότητα για ροές ειδήσεων (RSS Feeds).

51

Να παρέχεται η δυνατότητα προβολής συνδεδεμένων χρηστών. Μέσα από την προβολή,
ένας χρήστης μπορεί να δει τους συνδεδεμέους συμμετέχοντες από τις ίδιες κοινότητες
στις οποίες είναι μέλος και μπορούν να είναι διαθέσιμοι για συνομιλία (chat) και
επικοινωνία.

52

Οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιολογήσουν τις μεταξύ τους εργασίες ή να
αξιολογήσουν δείγματα εργασιών που τους έχουν δοθεί από τον καθηγητή, ώστε να
μπορέσουν να κατανοήσουν τι αναμένει ο καθηγητής από τις εργασίες τους.

53

Να παρέχεται η δυνατότητα για online τεστ/ασκήσεις – αξιολογήσεις, οι οποίες θα
μπορεί να αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων (π.χ. πολλαπλής επιλογής,
σωστό - λάθος, αντιστοίχιση κλπ) στις οποίες ο καταρτιζόμενος πρέπει να απαντήσει.

54

Η αξιολόγηση να μπορεί να είναι ενεργή για συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, και
μπορεί να οριστεί και συγκεκριμένη διάρκεια στην οποία καλείται ο καταρτιζόμενος να
ολοκληρώσει την άσκηση. Αφού ολοκληρώσει το τεστ, το σύστημα να του παρέχει τη
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δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων του σε πραγματικό χρόνο.
55

Η βαθμολόγηση να μπορεί να γίνει με αριθμητικές τιμές ή με συγκεκριμένα λεκτικά
όπως: Άριστα, πολύ καλό, μέτρια, κ.ο.κ. καθορίζοντας βαθμολογίες - όρια, λ.χ.: άνω του
90% = «Άριστα», από 80% 89% = «Πολύ Καλό», κλπ.

56

Να παρέχεται η δυνατότητα σημειώσεων σε οποιαδήποτε σελίδα ενός μαθήματος.

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

57

Να παρέχεται η δυνατότητα για οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγματικού χρόνου με
τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστής, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά,
δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε οι καταρτιζόμενοι που
δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή να μπορούν να έχουν φωνητική και
οπτική επικοινωνία τόσο μαζί του όσο και με καταρτιζόμενους που βρίσκονται επίσης σε
διαφορετικούς χώρους.

58

Να παρέχεται η δυνατότητα για διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων (application and
document sharing).

59

Να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρομαγνητικού πίνακα (electronic board).

60

Να παρέχεται η δυνατότητα white board.

61

H Σύγχρονη τηλεκατάρτιση να επιτυγχάνεται μέσα από τη πλατφόρμα η από κατάλληλο
πρόσθετο (plugin) στην πλατφόρμα.

62

Να παρέχεται η δυνατότητα μελέτης υλικού τη στιγμή παρουσίασης από τον εκπαιδευτή.

63

Να παρέχεται η δυνατότητα αιτήματος εκπαιδευόμενου να μιλήσει (raise hand)

64

Ο εκπαιδευτής να μπορεί να επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μιλήσει.

65

Ο εκπαιδευτής να μπορεί να σιγάσει έναν εκπαιδευόμενο.

66

Ο εκπαιδευτής να μπορεί να αποβάλει έναν εκπαιδευόμενο.

67

Δυνατότητα chatting κατά την ώρα του μαθήματος είτε με τους εκπαιδευόμενους είτε
προσωποποιημένα.

68

Δυνατότητα διαμοίρασης περιεχομένου

Δημιουργία Μαθημάτων

69

Τα μαθήματα να είναι δομημένα σε θεματικές ενότητες / γνωστικά αντικείμενα, να
διατίθενται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα και να ενσωματώνουν:
- Κείμενο εισαγωγής
- Στόχοι του μαθήματος και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Γνώσεις ή/και
Δεξιότητες που αναμένεται να αποκτηθούν με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε
θεματικής ενότητας του μαθήματος
- Περίληψη του περιεχομένου κάθε θεματικής ενότητας
- Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) που χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία των
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θεματικών ενοτήτων
- Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) και οδηγίες για περαιτέρω μελέτη
- Αναφορά στα Πνευματικά Δικαιώματα του συντάκτη του εκπαιδευτικού υλικού
- Εκτεταμένο πολυμεσικό υλικό (εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα,
αρχεία ήχου και video) που καθιστούν την παρουσίαση του μαθήματος περισσότερο
ολοκληρωμένη
- Λέξεις-Κλειδιά (Γλωσσάριο σημαντικών όρων)
- Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που παρέχουν ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο,
αλλά και στον πάροχο της εκπαίδευσης, σχετικά με τον βαθμό κατανόησης και
αφομοίωσης του περιεχομένου του μαθήματος. Οι ερωτήσεις θα είναι διαφόρων τύπων,
να κάνουν χρήση πολυμεσικών στοιχείων (όπου αυτό είναι εφικτό) και τίθενται τόσο
εμβόλιμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στο τέλος κάθε θεματικής
ενότητας(question pool).

Περιβάλλον Κατάρτισης
Το περιβάλλον κατάρτισης θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:

70

•

Προβολή, ανάπτυξη, σύμπτυξη ιεραρχικής δομής μαθήματος (ενότητες,
αντικείμενα, κ.ο.κ)

•

Ελεύθερη πλοήγηση και άμεση μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο του μαθήματος
(learner controlled navigation) ή σειριακή πλοήγηση (course controlled
navigation) ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες.

•

Μηχανή Αναζήτησης περιεχομένου εντός του μαθήματος.

•

Προβολή βοήθειας στη χρήση του μαθήματος (online help).

•

Εμφάνιση του ερωτηματικού σε κάθε πεδίο φόρμας. Εμφάνιση παραθύρου με
σύντομη περιγραφή σχετικά με το που βρίσκεται κάθε τι καθώς και επεξήγηση
των βασικών λειτουργιών).

•

Έλεγχος αναπαραγωγής
προηγούμενο, κ.ο.κ).

•

Έλεγχος έντασης αναπαραγωγής ήχου - σίγαση ήχου.

•

Προβολή τίτλου μαθήματος.

•

Προβολή ενότητας και συγκεκριμένης οθόνης μαθήματος.

•

Σημειώσεις μαθήματος.

•

Προβολή Γλωσσάριου μαθήματος (Ευρετήριο όρων του μαθήματος με την
επεξήγησή τους, ταξινομημένα αλφαβητικά).

•

Προβολή βιβλιογραφίας και χρήσιμων συνδέσμων (web links) που θα βοηθήσουν
στην κατανόηση των αντικειμένων του μαθήματος.

•

Πρόσβαση σε συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά βοηθήματα,

περιεχομένου
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σημειώσεις, αρχεία για μεταφόρτωση, ιστοσελίδες).
•

Πρόσβαση στις ενότητες αξιολόγησης του μαθήματος.

•

Χρήση διαδραστικών στοιχείων "εξερεύνησης" εννοιών και περιεχομένου εντός
του μαθήματος.

Ανάπτυξη υποσυστήματος διάγνωσης αναγκών αγοράς
Το Υποσύστημα θα παρέχει τα εργαλεία για την εκτέλεση και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των
εργασιών διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, η οποία αποτελεί και μία από τις πιο
σημαντικές πτυχές του έργου. Για το σκοπό αυτό, το Υποσύστημα θα διαθέτει τα ψηφιακά μέσα για την
καταχώρηση, οπτικοποίηση και συνεχή ενημέρωση στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις
δεξιοτήτων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα λειτουργούν και ως εισροή για το σχεδιασμό των
επακόλουθων διαδικασιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Το Υποσύστημα θα υποστηρίζει, με ενιαίο
τρόπο, τη συλλογή και τεκμηρίωση των πληροφοριών για τις ανάγκες της αγοράς με τη μορφή
κατάλληλων διαδικτυακών φορμών, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις αποτύπωσης τόσο των ερευνών
πεδίου (πρόσωπο με πρόσωπο διαβουλεύσεις και focus groups) όσο και της δευτερογενούς έρευνας για
τη συλλογή πληροφοριών από το προσωπικό του έργου.
Τέλος, το Υποσύστημα θα υποστηρίζει λειτουργικότητες παραγωγής αυτοματοποιημένων συστάσεων
αντιστοίχισης ωφελούμενων με θέσεις εργασίας. Η λειτουργικότητα συνίσταται στην υποστήριξη του
εξειδικευμένου προσωπικού του έργου στην αντιστοίχιση εγγεγραμμένων δικαιούχων και συμμετεχόντων
επιχειρήσεων, μέσα από τη δημιουργία μη δεσμευτικών αυτοματοποιημένων συστάσεων για
αντιστοιχίσεις. Η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση παράγεται με βάση πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και τις διαθέσιμες θέσεις
εργασίας και αυτές που είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους δικαιούχους,
όπως καταγράφονται στα προφίλ τους εντός του έργου.

Α/Α

Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας

1

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι διαδικτυακό και οι χρήστες θα αποκτούν
πρόσβαση στις υπηρεσίες του μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του έργου.

2

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα αλλά θα υποστηρίζει
πολυγλωσσικό περιεχόμενο.

3

Ο σχεδιασμός του Υποσυστήματος θα ακολουθεί τις αρχές του Responsive Web Design
δηλαδή οι σελίδες θα διαμορφώνονται ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης στην οποία
εμφανίζονται. Θα είναι επίσης Mobile Friendly έτσι ώστε ο χρήστης να μη χρειάζεται να
κάνει μεγέθυνση ή πλάγια κύλιση για να διαβάσει με ευκολία το περιεχόμενο τους.

Εργασίες Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς
4

Υποστήριξη κατάλληλων διαδικτυακών φορμών, που καλύπτουν τις απαιτήσεις
αποτύπωσης τόσο των ερευνών πεδίου (πρόσωπο με πρόσωπο διαβουλεύσεις και focus
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groups) όσο και της δευτερογενούς έρευνας για τη συλλογή πληροφοριών από το
προσωπικό του έργου. Ειδικότερα κάλυψη των απαιτήσεων:
α. για τον προσδιορισμό των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες ανά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας σε 4 ψηφιά ανάλυση NACE Rev. 2 / ΣΤΑΚΟΔ 08
β. για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες για ανέργους και εργαζόμενους σε 4
ψηφιά ανάλυση ISCO 08.

5

Ανάπτυξη εργαλείων διαδραστικών πινάκων (Dashboard) με δυνατότητα on line
επεξεργασίας για την παρουσίαση των δεδομένων της απασχόλησης και της αγοράς
εργασίας με βάση μεταβλητές παραμέτρους και ταυτόχρονη ανάλυση

Προτάσεις αντιστοίχισης
6

Παραγωγής αυτοματοποιημένων συστάσεων αντιστοίχισης ωφελούμενων με θέσεις
εργασίας

7

Η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση παράγεται με βάση πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και τις διαθέσιμες
θέσεις εργασίας και αυτές που είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευμένους και
πιστοποιημένους δικαιούχους.

8

Το Υποσύστημα θα διασυνδέεται με τις κατάλληλες λειτουργικές ενότητες του Συστήματος
για την άντληση των παραπάνω πληροφοριών

9

Πλήρης εναρμόνιση του Υποσυστήματος με τις οδηγίες και υποχρεώσεις που απορρέουν
από την τρέχουσα νομοθεσία περί χρήσης προσωπικών δεδομένων (π.χ. GDPR)

Ανάπτυξη υποσυστήματος ατομικών σχεδίων δράσης
Στόχος του Υποσυστήματος είναι η υποστήριξη του σχεδιασμού, της δημιουργίας, της παρακολούθησης
και της συνολικής διαχείρισης των εξατομικευμένων σχεδίων δράσης των ωφελούμενων. Τα ατομικά
σχέδια δράσης θα καθοδηγούν και συνοδεύουν τη συμμετοχή του δικαιούχου σε όλο το έργο. Τα σχέδια
δράσης καταρτίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα στη βάση συγκεκριμένων παραμέτρων,
δηλαδή των στοιχείων που καταγράφονται στον Ατομικό Φάκελο των ωφελούμενων (προϋπηρεσία,
εκπαίδευση, δεξιότητες κ.α.), των προτιμήσεών τους καθώς και των προσδοκιών τους για την
επαγγελματική τους εξέλιξη καθώς και των διαπιστωμένων αναγκών κατάρτισης (reskilling ή upskilling)
κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων υποδοχής τους στο έργο.
Το Ατομικό Σχέδιο Δράσης καθορίζει για τον κάθε ωφελούμενο αφενός το είδος και το περιεχόμενο των
παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών από τις οποίες θα υποστηριχτεί ο ωφελούμενος και οι
επιδιωκόμενοι στόχοι (ψυχοκοινωνική στήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός κ.λ.π.), αφετέρου ο
βαθμός χρήσης κάθε υπηρεσίας (π.χ. αριθμός συνεδριών ανά κατηγορία συμβουλευτικής) βάσει των
ιδιαίτερων αναγκών του ωφελούμενου. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στο Υποσύστημα για την
παρακολούθηση και επικαιροποίηση των Ατομικών Σχεδίων Δράσης θα έχουν τόσο το εξειδικευμένο
προσωπικό του Φορέα όσο και οι ίδιοι ωφελούμενοι.
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1

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι διαδικτυακό και οι χρήστες θα αποκτούν πρόσβαση
στις υπηρεσίες του μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του έργου.

2

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Ατομικά Σχέδια Δράσης

3

Υποστήριξη κατάλληλων διαδικτυακών φορμών, που καλύπτουν τις απαιτήσεις αποτύπωσης των
Ατομικών Σχεδίων Δράσης. Ειδικότερα θα πρέπει να υποστηρίζεται η καταγραφή των ακόλουθων
τύπων πληροφορίας:
α. Προσωπικά στοιχεία ωφελούμενου
β. Εκπαίδευση, γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική εμπειρία
γ. Πληροφορίες αναζήτησης εργασίας
δ. Στοιχεία εκτίμησης αναγκών
ε. Επαγγελματικοί στόχοι και προσδοκίες
στ. Στοιχεία υποστηρικτικών υπηρεσιών
ζ. Πορεία υλοποίησης Ατομικών Σχεδίων Δράσης

4

Οι διαδικτυακές φόρμες θα πρέπει να υποστηρίζουν τόσο πεδία πολλαπλής επιλογής ή λίστας
επιλογών όσο και ελεύθερου κειμένου.

5

Η συμπλήρωση των διαδικτυακών φορμών θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλους
κανόνες επικύρωσης όπου αυτοί κριθούν απαραίτητοι.

6

Το Υποσύστημα θα διασυνδέεται με τις κατάλληλες λειτουργικές ενότητες του Συστήματος για
την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών, όπως οι Ατομικοί Φάκελοι των ωφελούμενων.

7

Οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης μέσω της εφαρμογής Extranet
Χρηστών και Επιχειρήσεων

8

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα θα έχει τη δυνατότητα μέσω διαβαθμισμένης
πρόσβασης εμφάνισης του συνόλου των Ατομικών Σχεδίων σε μορφή λίστας, και τη δυνατότητα
επιλογής και προβολής προς ανάγνωση και επικαιροποίηση του συνόλου των στοιχείων των
επιμέρους Σχεδίων.

9

Πλήρης εναρμόνιση του Υποσυστήματος με τις οδηγίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την
τρέχουσα νομοθεσία περί χρήσης προσωπικών δεδομένων (π.χ. GDPR)

Γενικές Τεχνολογικές Επιλογές
Τα υποσυστήματα και οι διαδικτυακές εφαρμογές θα υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους»
εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε
διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content
Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Οι προς υλοποίηση διαδικτυακές εφαρμογές συμμορφώνονται κατ’
ελάχιστον με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ.
Ειδικότερα, οι βασικές τεχνολογικές επιλογές του Συστήματος θα περιλαμβάνουν (ενδεικτική αναφορά):
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•

Παροχή και υποστήριξη συνεργατικών τεχνολογιών

•

Ενοποίηση και αυτοματοποιημένη διαχείριση περιεχομένου

•

Ανοικτή αρχιτεκτονική, με δυνατότητες συνεργασίας με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, λειτουργικά
συστήματα, εξυπηρετητές διαδικτύου και εφαρμογών, κλπ

•

Επεκτασιμότητα

•

Πολλαπλές μεθόδους αναζήτησης και παρουσίασης περιεχόμενου και πληροφοριακού υλικού

•

Δυνατότητα παραμετροποιημένης πρόσβασης

•

Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) τόσο στο περιεχόμενο όσο
και στις παραγόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (WC3)

•

Εναρμόνιση με τον κανονισμό GDPR.
Επιπλέον, οι προδιαγραφές των προβλεπόμενων Υποσυστημάτων και Υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν
τα εξής (ενδεικτική αναφορά):

•

Εύχρηστη και κατανοητή διεπαφή (interface) η οποίο θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα,
πληροφορίες και λειτουργίες της Διαδικτυακής Πύλης,

•

Πολλαπλούς τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενο,

•

Συλλογή, κωδικοποίηση, ταξινόμηση και επικαιροποίηση (ενημέρωση) περιεχομένου,

•

Προσωποποιημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο και λειτουργίες της πλατφόρμας, ανάλογα με τον τύπο
χρήστη,

•

Δυνατότητα έκδοσης στατιστικών, για την αξιοποίηση τους από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και
τον Φορέα για την λήψη αποφάσεων και χάραξη στρατηγικής
Τα Υποσυστήματα που αναλύονται λειτουργικά λεπτομερώς παρακάτω θα ενσωματωθούν κατά τέτοιο
τρόπο ώστε οι πληροφορίες και τα παρεχόμενα εργαλεία να είναι διαθέσιμα σε συνθήκες άμεσης
απόκρισης στον τελικό χρήστη, ανάλογα με τα ειδικά ενδιαφέροντα του τελευταίου.
Ειδικότερα, οι γενικές αρχές – κατευθύνσεις υλοποίησης που θα διέπουν το σύνολο των λειτουργιών των
Υποσυστημάτων είναι οι εξής:
Φιλοξενία: Το σύνολο των εφαρμογών του προτεινόμενου συστήματος θα εγκατασταθούν σε υποδομές
φιλοξενίας (Data Center) που θα του υποδείξει ο Φορέας.
Ασφάλεια: Η διασφάλιση του απορρήτου και του ακεραίου των δεδομένων που βρίσκονται ή
διακινούνται από το σύστημα στα πλαίσια ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελεί πρώτη σχεδιαστική
προτεραιότητα και ειδικότερα η εναρμόνιση με τον κανονισμό της ΕΕ 679/2016 (GDPR).
Διαλειτουργικότητα: Οι τεχνολογίες και δομές ανταλλαγής δεδομένων και διαλειτουργικότητας που
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτές και κατά προτίμηση να προδιαγράφονται σε
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα διαλειτουργικότητας και να κάνουν χρήση ανοικτών προτύπων και
μορφοτύπων.
Διασυνδεσιμότητα: Τα Υποσυστήματα και οι Υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν την παραπεμπτική φύση του
Διαδικτύου, περιλαμβάνοντας συνδέσμους προς χρήσιμες εξωτερικές πηγές.
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Επεκτασιμότητα: Τα Υποσυστήματα και οι Υπηρεσίες θα είναι σχεδιασμένες και υλοποιημένες κατά τέτοιο
τρόπο, που να είναι εύκολη η μελλοντική τους επέκταση, όσον αφορά την κάλυψη νέων υπηρεσιών, την
αύξηση του όγκου περιεχομένου, του πλήθους εξυπηρετούμενων χρηστών, κ.λπ.
Λογισμικό: Το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών ανάπτυξης του
λογισμικού και το σχήμα της βάσης θα αποτελούν παραδοτέα του έργου, θα συνοδεύονται από αναλυτική
τεκμηρίωση και θα διατίθενται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση τους από την Αναθέτουσα
Αρχή. Σε περίπτωση αγοράς αδειών λογισμικού θα είναι τεκμηριωμένος ο τρόπος κτήσης του (ανά χρήστη,
ανά έτος, κοκ) και θα καλύπτει το σύνολο της λειτουργικότητας του έργου ώστε να διασφαλίζεται η
βιωσιμότητά του.
Αξιοπιστία: Τα Υποσυστήματα και οι Υπηρεσίες θα συμπεριφέρονται με τον αναμενόμενο τρόπο.
Συνέπεια: Οι γραφικές διεπαφές θα έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και θα τηρούνται συγκεκριμένα
πρότυπα εμφάνισης και πλοήγησης και του γενικότερου look-and-feel των διεπαφών.
Προσβασιμότητα: Τα υποσυστήματα και οι διαδικτυακές εφαρμογές θα υιοθετούν την αρχή του
«Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με
αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και
συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Οι προς υλοποίηση διαδικτυακές
εφαρμογές θα συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστον με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. Η πλατφόρμα θα συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του
Νόμου 4591/2019 (ΦΕΚ19 /Α /12.02.2019) για την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για
φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
Προσανατολισμός και Πλοήγηση: Σε κάθε ιστοσελίδα της Δικτυακής Πύλης ο χρήστης θα έχει στη διάθεση
του εμφανή στοιχεία που θα υποδεικνύουν πού βρίσκεται (κόμβος, κατηγορία, λειτουργία κλπ), εμφανή
στοιχεία που θα υποδεικνύουν λογική σύνδεση με το σύνολο του κόμβου (κατηγορία, σχετικές σελίδες),
εμφανείς επιλογές για το πού μπορεί να πάει από εκεί που βρίσκεται ή τι μπορεί / τι πρέπει να κάνει,
εμφανείς τρόπους να επιστρέψει σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης από αυτό στο οποίο βρίσκεται.
Βιωσιμότητα: Διασφαλίζεται από τον Τελικό Δικαιούχο η λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του έργου
μετά την ολοκλήρωσή του με την απαίτηση παροχής από τον Ανάδοχο υλοποίησης διετούς περιόδους
εγγύησης και καλής λειτουργίας συστημάτων και εφαρμογών.
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης (δωρεάν συντήρησης) είναι ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή του
Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας που θα καλύπτει όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης
(τεχνικής υποστήριξης και δωρεάν συντήρησης) .
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος
μέσω της άμεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε αναγγελίες βλαβών / προβλημάτων και της άμεσης
αποκατάστασης αυτών. Συγκεκριμένα το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης πρέπει να
περιλαμβάνει τα παρακάτω:
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Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing).
Παράδοση και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού Εφαρμογών (releases & new
versions).

Τηλεφωνική υποστήριξη και πρόσβαση στο Κέντρο Αναφοράς Βλαβών (Help – Desk). Το Help Desk του
αναδόχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ’ όλη την περίοδο συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, καταγράφοντας τα αιτήματα των χρηστών, δρομολογώντας τα στα κατάλληλα τμήματα της
εταιρίας μας για την επίλυση των προβλημάτων και υποστηρίζοντας τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου τους
χρήστες και διαχειριστές του πληροφοριακού

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών θα παραδοθεί / προσφερθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρούσα. Για το σκοπό της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί
με την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί έγκαιρα για τον σκοπό αυτό
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Πλατφόρμα έργου
Α.Α.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Π1

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Διαδικτυακής Πύλης του έργου

Π.1 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Διαδικτυακής Πύλης του έργου

Εντός 4 μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης

Π2

Ανάπτυξη on-demand
πλατφόρμας massive open online
courses

Π.2 Ανάπτυξη on-demand
πλατφόρμας massive open online
courses

Εντός 4 μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης

Π3

Ανάπτυξη υποσυστήματος
διάγνωσης αναγκών αγοράς

Π.3 Ανάπτυξη υποσυστήματος
διάγνωσης αναγκών αγοράς

Εντός 4 μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης

Π4

Ανάπτυξη υποσυστήματος
ατομικών σχεδίων δράσης

Π.4 Ανάπτυξη υποσυστήματος
ατομικών σχεδίων δράσης

Εντός 4 μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης

Σημειώνεται ότι:
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητάει ανά πάσα στιγμή αναφορά πεπραγμένων όταν κρίνει ότι απαιτείται.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των παραδοτέων του συνόλου των εργασιών
και ειδικά του οπτικοακουστικού υλικού, όπως λεπτομερώς θα ορισθεί και στην οικεία σύμβαση, τα πλάνα
δηλαδή, μαζί με το φυσικό τους ήχο, η μουσική επένδυση και οι φωτογραφίες παραχωρούνται στην ΕΑΤΑ
Α.Ε. για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση του υλικού αυτού, θα ανήκουν απεριορίστως
χρονικά και αποκλειστικά στην ΕΑΤΑ ΑΕ., του αναδόχου παραιτουμένου παντός επί των παραπάνω
σχετικού δικαιώματος. Όλο το υλικό που θα παραχθεί, επιμέρους σκηνές και πλάνα και το σύνολο αυτών,
θα παραδοθεί στην ΕΑΤΑ Α.Ε. από τον ανάδοχο και θα αποτελεί ιδιοκτησία της.
Η ΕΑΤΑ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το μοντάζ στη συνέχεια με τη συνδρομή άλλου δημιουργού.
Οι κάθε είδους προτάσεις εφαρμογής (πχ. Video spots, radio spots, φωτογραφίες, μακέτες κλπ) των
δημιουργικών ιδεών καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της μουσικής
επένδυσης, θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο αποκλειστικά της ΕΑΤΑ Α.Ε., η οποία θα έχει το
δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα στο σύνολό του ή αποσπάσματα από αυτό για απεριόριστη
χρονική διάρκεια σε όλο τον κόσμο και σε οποιοδήποτε τεχνολογικό ή άλλο μέσο.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε οικονομική απαίτηση των πνευματικών δημιουργών
και εν γένει των συντελεστών παραγωγής του έργου εφόσον οι απαιτήσεις αυτές αφορούν δικαιώματά
τους γενομένων εκ της παραγωγής.
Ο Ανάδοχος θα δηλώσει προς τούτο ότι έχει ήδη καταβάλει στους δικαιούχους τα ως άνω πνευματικά ή
συγγενικά δικαιώματά τους και ότι σε τυχόν περίπτωση που η ΕΑΤΑ Α.Ε. ήθελε εναχθεί για την αίτηση
αυτή για οιονδήποτε, θα υποχρεούται να παρέμβει κυρίως στη σχετική δίκη ως και να καταβάλει αυτός
αποκλειστικά οποιοδήποτε ποσό ήθελε επιδικασθεί τελεσιδίκως στον ενάγοντα μετά των τόκων
υπερημερίας ως δικαστικών εξόδων, είτε απ’ ευθείας προς αυτόν είτε στην ΕΑΤΑ Α.Ε. σε περίπτωση που
θα υποχρεούτο δικαστικώς να προβεί αυτός στην ως άνω καταβολή προς τον ενάγοντα.
Η καλλιτεχνική και τεχνική επιµέλεια της όλης παραγωγής αποτελεί ευθύνη και επιλογή του Αναδόχου,
που λαµβάνει υπόψη του τις κατευθυντήριες γραµµές όπως αυτές έχουν δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για όσες δράσεις (π.χ. έντυπα, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση) συμπεριλαμβάνονται κείμενα στα
παραδοτέα, αυτά θα είναι πρωτότυπα. Τα ως άνω κείµενα θα παραδίδονται στην ΕΑΤΑ Α.Ε., σε
ηλεκτρονική µορφή, µε δυνατότητα επεξεργασίας, και βάσει του εγκεκριμένου χρονικού
προγραµµατισμού. Οι μεταφράσεις των κειμένων όπου απαιτούνται θα γίνονται από πιστοποιημένους
μεταφραστές σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 14840/2012 του Υπουργείου Τουρισμού και ο
ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τις σχετικές πιστοποιήσεις.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και
Νορβηγίας (EEA Grants)
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 62.000,00€, Φ.Π.Α. : 14.880,00€
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα

Πλατφόρμα έργου
Α.Α.

Π1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Δημιουργία Πλατφόρμας με
υποσυστήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Π.1 Δημιουργία Πλατφόρμας με
υποσυστήματα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ
Το ΕΕΕΣ συντάσσεται με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη
στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας
Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων
χρηστών. Η κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα
αλλά και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό.

ΝΑΙ

1
2

Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI)
χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3

Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η
διεπαφή θα πρέπει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες
δυνατότητες των τεχνολογιών διεπαφών.

ΝΑΙ

4

Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω όλων των ευρέως
διαδεδομένων προγραμμάτων πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari κλπ στις πιο
πρόσφατες εκδόσεις τους) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση
εφαρμογών με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα
των προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins).

5

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW
Consortium (W3C) όπως CSS, HTML 4.01, XHTML 1.0 κ.λπ.

ΝΑΙ

6

Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές
λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

7

Οι εφαρμογές πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται
συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων, αλλά και στη
γενικότερη παρουσίαση της διεπαφής των χρηστών.

8

Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να είναι ο
ελάχιστος δυνατός.

ΝΑΙ

Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να
ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
επεξεργασία.

ΝΑΙ

9

Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες του προτύπου W3C/WAI
Web Content Accessibility Guidelines 2.0 τουλάχιστον σε επίπεδο
συμμόρφωσης Level AΑ.

ΝΑΙ

10

ΝΑΙ

11

Το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο κατά τέτοιο
τρόπο, που να είναι εύκολη η μελλοντική του επέκταση, όσον αφορά την
κάλυψη νέων υπηρεσιών, την αύξηση του όγκου περιεχομένου, του
πλήθους εξυπηρετούμενων χρηστών κ.λπ.
Το Υποσύστημα που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με την εθνική
νομοθεσία, τις απαιτήσεις και τις συστάσεις, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
θέματα σχεδίασης ιστοτόπων, θέματα προστασίας προσωπικών και

ΝΑΙ

12
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ευαίσθητων δεδομένων κ.λπ.
13

Δυνατότητες πολυκριτηριακής αναζήτησης πληροφοριών.

ΝΑΙ

Το Υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει User Profiling και Personalisation σε
τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με τις αρχές της
οδηγίας GDPR.

ΝΑΙ

14
15

Το Υποσύστημα θα πρέπει να έτσι σχεδιασμένο ώστε να καταγράφει και να
παρουσιάζει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του.

ΝΑΙ

16

Πρόβλεψη για ενσωμάτωση downloadable αρχείων στις επιμέρους σελίδες
της Πύλης

ΝΑΙ

Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως:

ΝΑΙ

17

•

κείμενα και ενημερωτικό υλικό

•

συγκεντρωτική πληροφορία από τη Βάση Δεδομένων του έργου
μέσω κατάλληλα επιλεγμένων ερωτημάτων και φίλτρων

•

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και υλικό τεκμηρίωσης

•

πρόοδος και σημεία ορόσημα του έργου

18

Φόρμα επικοινωνίας χρηστών

ΝΑΙ

19

Διαχείριση προτιμήσεων και συνολικού προφίλ χρηστών

ΝΑΙ

20

Υποστήριξη όλων των μορφών πολυμεσικού περιεχομένου (φωτογραφίες,
αρχεία ήχου, βίντεο)

ΝΑΙ

21

Να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των υπηρεσιών σε άτομα με
αναπηρίες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017

ΝΑΙ

Διαχείριση Χρηστών
ΝΑΙ

22

Η λειτουργία Διαχείρισης Χρηστών θα πρέπει να παρέχει λειτουργίες
καταχώρησης, διαχείρισης και εξουσιοδότησης χρηστών. Η καταχώρηση και
διαχείριση των χρηστών στο σύστημα θα γίνεται από τον κεντρικό
διαχειριστή του και θα παρέχεται σύστημα εγγραφής για τους απλούς
χρήστες

ΝΑΙ

23

Σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη θα παρέχονται: ένα μοναδικό αναγνωριστικό
συνθηματικό (username) και κωδικός (password) για την αυθεντικοποίηση
και πρόσβαση στο σύστημα

24

Όλες οι εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο
παρόν έργο θα είναι προσβάσιμες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης.

ΝΑΙ

Η λειτουργία Διαχείρισης Χρηστών θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες
καθορισμού πρόσβασης στα υποσυστήματα καθώς και την δημιουργία και
διαχείριση ομάδων.

ΝΑΙ

25
26

Η διεπαφή με το χρήστη (user interface) πρέπει να είναι φιλική και

ΝΑΙ
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παραμετροποιήσιμη

27

Αναγνώριση τουλάχιστον τριών επιπέδων χρηστών:
4. Διαχειριστές Συστημάτων: Συνιστούν ένα ικανό και ενιαίο πυρήνα
στελεχών με εξειδικευμένη γνώση του συστήματος με αντικείμενο
την διαχείριση των συστημάτων και στόχο την αδιάλειπτη,
αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι
διαχειριστές θα έχουν αντικείμενο τον σχεδιασμό και την
βελτιστοποίηση των υποσυστημάτων.
5. Διαβαθμισμένοι Χρήστες Φορέα: Αφορά προσωπικό του Φορέα που
θα έχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες
που θα υποστηρίζει το Σύστημα.
6. Εγγεγραμμένοι Εξωτερικοί Χρήστες: Αφορά στους τελικούς χρήστες
του Συστήματος που θα καταναλώνουν τις υπηρεσίες του και
αναφέρονται σε ωφελούμενους και εκπροσώπους επιχειρήσεων.

ΝΑΙ

Διαχείριση Περιεχομένου
Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από
ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες
λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κ.λπ.)

ΝΑΙ

28
29

Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε
κατηγορία περιεχομένου

ΝΑΙ
ΝΑΙ

30

Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και
ανακοινώσεις από ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή
τροποποίησης/διαγραφής των υφιστάμενων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση
αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed
Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να
ενσωματώνονται στο Υποσύστημα, ώστε να υποστηρίζεται η
αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search Engine Optimization

ΝΑΙ

31

ΝΑΙ

32

Κατ’ ελάχιστον υποστήριξη των ακόλουθων SEO λειτουργιών:
6. Title Tag customization
7. Static, Keyword-rich URL’s
8. Meta Tag customization
9. Headings customization
10. 404 Error friendly pages

33

Εκτύπωση σελίδας/κειμένου με εκτύπωση μόνο του περιεχομένου αυτής,
χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό σχέδιο της σελίδας

ΝΑΙ

34

Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων

ΝΑΙ

35

Δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων της Διαδικτυακής Πύλης

ΝΑΙ
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(themes, templates, styles)
36

Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας

ΝΑΙ

37

Υποστήριξη για λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης

ΝΑΙ

38

Η πρόσβαση στις λειτουργίες του συγκεκριμένου Υποσυστήματος θα είναι
διαβαθμισμένη ανάλογα με το ρόλο που θα έχει αποδοθεί σε κάθε χρήστη

ΝΑΙ
ΝΑΙ

39

Να παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού και διαχείρισης ολόκληρου του
κύκλου ζωής (προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, προβλεπόμενη
ημερομηνία απόσυρσης κλπ.) του περιεχομένου, θα υποστηρίζει πλήρως τη
συντακτική πολιτική (editorial policy) της Διαδικτυακής Πύλης και θα
καθιστά εφικτή (και εύκολη) τη δημιουργία και ανανέωση του
περιεχομένου, με τη χρήση web browser, από οποιαδήποτε τοποθεσία
(remote locations) και από προσωπικό (editor/authors) χωρίς ιδιαίτερες
τεχνικές γνώσεις

40

Να ληφθούν υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής
(Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

ΝΑΙ

Διασυνδεσιμότητα
41

Διασύνδεση με το Υποσύστημα Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς

ΝΑΙ

42

Διασύνδεση με το Υποσύστημα Ατομικών Σχεδίων Δράσης

ΝΑΙ

43

Διασύνδεση με την on-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses
του έργου

ΝΑΙ

Διαδικτυακή εφαρμογή Extranet Χρηστών και Επιχειρήσεων
44

Εγγραφή των εξωτερικών χρηστών του Συστήματος

ΝΑΙ

45

Δημιουργία και διαχείριση προσωπικού προφίλ των εξωτερικών χρηστών

ΝΑΙ

Αυτόματη δημιουργία και δυνατότητα για διαχείριση Ατομικών Φακέλων
για τους ωφελούμενους του έργου βάσει των στοιχείων του προφίλ τους και
των πληροφοριών που αναφέρονται στις αιτήσεις συμμετοχής τους στο έργο

ΝΑΙ

46

ΝΑΙ

47

Υποβολή και παρακολούθηση πορείας αιτήσεων στο πρόγραμμα μέσω
ηλεκτρονικών φορμών με τους κατάλληλους κανόνες επικύρωσης όπου
αυτοί κριθούν απαραίτητοι

ΝΑΙ

48

Η διαδικτυακή φόρμα υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να υποστηρίζει πεδία
πολλαπλής επιλογής, λίστας επιλογών, ελεύθερου κειμένου και επισύναψης
αρχείων σε κατάλληλη μορφή (pdf)

ΝΑΙ

49

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (ενδεικτική
αναφορά):
8. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία
Διαβατηρίου
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9.
10.
11.
12.
13.

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν
υπάρχουν)
14. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας
ΝΑΙ

50

Η συμπλήρωση της διαδικτυακής φόρμας υποβολής αίτησης συμμετοχής
στο έργο θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλους κανόνες
επικύρωσης όπου αυτοί κριθούν απαραίτητοι

ΝΑΙ

51

Προσαρμογή των προτιμήσεων των χρηστών σχετικά με τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα και ειδικότερα τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR

52

Διασύνδεση με την on-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses
για την προβολή της συνολικής προόδου κατάρτισης

ΝΑΙ

53

Προβολή των εξατομικευμένων σχεδίων δράσης των ωφελούμενων

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας

ΝΑΙ

1

Το περιβάλλον της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης και MOOCs να είναι
διαδικτυακό. Να υποστηρίζεται από όλους του γνωστούς φυλλομετρητές
διαδικτύου (Internet Browsers) οι οποίοι πληρούν τα διεθνή standards, όπως
Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple
Safari, κ.α.

2

Το περιβάλλον της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης να είναι στην Ελληνική
γλώσσα αλλά να υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιεχόμενο.

ΝΑΙ

MOOC
3

Να είναι πλήρως διαδικτυακό.

ΝΑΙ

4

Να παρέχει διάρθρωση μαθήματος.

ΝΑΙ

5

Να εμφανίζει βαθμός διεκπεραίωσης.

ΝΑΙ

6

Να έχει διαθέσιμη περιοχή συζητήσεων για τους χρήστες.

ΝΑΙ

7

Να παρέχει δυνατότητες εγγραφής.

ΝΑΙ

8

Να βασίζεται σε σύγχρονο LMS (που καλύπτει τις απαιτήσεις που
ακολουθούν).

ΝΑΙ

Κατηγορίες Εκπαίδευσης
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9

Να υποστηρίζει πλήρως δυνατότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης.

ΝΑΙ

10

Να
παρέχονται δυνατότητες αυτόματης και μη αξιολόγηση της επίδοσης
των εκπαιδευομένων.

ΝΑΙ

11

Να υποστηρίζει δυνατότητες σύγχρονης εκπαίδευσης είτε με native τρόπο
είτε με την προσθήκη επεκτάσεων.

ΝΑΙ

Οι δυνατότητές του να μην περιορίζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και στην κλασσική
εκπαίδευση με διαφόρους τρόπους (blended e-learning).

ΝΑΙ

12

Καθ' όλη την διάρκεια να είναι δυνατή η καταγραφή της εισόδου στο
σύστημα, της πορεία του χρήστη, αλλά και των ενεργειών των
καταρτιζόμενων (tracking).

ΝΑΙ

13
14

Το περιβάλλον λειτουργίας να είναι ενιαίο, όσον αφορά τις διεπαφές και
όσον αφορά τη διαχείρισή του

ΝΑΙ
ΝΑΙ

15

Το περιβάλλον λειτουργίας να επιτρέπει την εγκατάσταση/προσθήκη
επεκτάσεων, αντικαταστάσεων, ενσωματώσεων, ή αναβαθμίσεων
αρθρωμάτων που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες αναφορικά με το
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Δυνατότητες Reporting
16

Να παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής αναφορών των καταρτιζόμενων
(reports) από τον διαχειριστή του συστήματος οποτεδήποτε ζητηθεί.

ΝΑΙ

Να παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής αναφορών που να παρουσιάζουν τις
χρονικές και ποιοτικές πληροφορίες της πορείας εκπαίδευσης του
καταρτιζόμενου.

ΝΑΙ

17

Μηχανισμοί Βοηθείας
18

Να προσφέρεται μηχανισμός βοήθειας και οδηγιών από το σύστημα στον
εκπαιδευόμενο για τις ενέργειες που εκτελεί.

ΝΑΙ

19

Να παρέχονται αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης που αφορούν τις λειτουργίες
της εφαρμογής, καθώς και οδηγίες χρήσης.

ΝΑΙ

Αυθεντικοποίηση
ΝΑΙ

20

Η είσοδος χρήστη στο σύστημα να επιτυγχάνεται μέσα από την σελίδα
ασφαλούς πρόσβασης και αυθεντικοποίησης (authentication), με την
εισαγωγή μοναδικού ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης
(password).

ΝΑΙ

21

Κάθε λογαριασμός χρήστη να είναι συνδεδεμένος με έναν ή περισσότερους
ρόλους συστήματος. Ένας ρόλος ορίζει ένα σύνολο από δικαιώματα
(permissions) πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες για τους χρήστες,
στους οποίους ο ρόλος αυτός αποδίδεται.
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Εγγραφές συμμετεχόντων
22

Να παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εγγραφής.

ΝΑΙ

23

Να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μέσω αυτοανάθεσης (enrollment
key).

ΝΑΙ

24

Να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής από Εισηγητή ή από μόνοι τους ή με
τη χρήση κωδικού για ηλεκτρονική τάξη ή για ομάδα εκπαιδευόμενων.

ΝΑΙ

25

Να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής από Εισηγητή ή από μόνοι τους ή με
τη χρήση κωδικού για ηλεκτρονική τάξη ή για ομάδα εκπαιδευόμενων.

ΝΑΙ

Εκπαιδευόμενοι
26

Να παρέχεται η δυνατότητα προσπέλασης εκπαιδευτικού υλικού.

ΝΑΙ

27

Να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΝΑΙ

28

Να παρέχεται η δυνατότητα προβολής μαθημάτων και πληροφοριακών
δεδομένων των μαθημάτων τους.

ΝΑΙ

29

Να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε αξιολογήσεις/εξετάσεις.
αξιολογήσεις/εξετάσεις.

ΝΑΙ

30

Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης και καταγραφής
αποτελεσμάτων εξετάσεων στην πλατφόρμα.

ΝΑΙ

31

Να παρέχεται η δυνατότητα προβολής αποτελεσμάτων.

ΝΑΙ

32

Να παρέχεται η
εκπαιδευόμενου.

προφίλ

ΝΑΙ

Να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές των
μαθημάτων με διάφορους τρόπους και σε κάθε περίπτωση μέσω: Forum, email, chat, πίνακα ανακοινώσεων

ΝΑΙ

33

δυνατότητα

επεξεργασίας

προσωπικού

Εκπαιδευτές
34

Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργία τάξεων.

ΝΑΙ

35

Να παρέχεται δυνατότητα ανεβάσματος πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού.

ΝΑΙ

36

Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας εργασίας για ανάθεση σε
εκπαιδευόμενους.

ΝΑΙ

37

Να παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας εξετάσεων με διάφορους τρόπους
(ελεύθερης γραφής, multiple choice, κλπ)

ΝΑΙ

38

Να παρέχεται δυνατότητα ορισμού κριτηρίων αυτόματης αξιολόγησης
εξέτασης.

ΝΑΙ

39

Να παρέχεται ηλεκτρονικό ημερολόγιο.

ΝΑΙ

40

Να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους με
διάφορους τρόπους και σε κάθε περίπτωση μέσω: Forum, e-mail, chat,

ΝΑΙ
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πίνακα ανακοινώσεων

Συμμόρφωση με πρότυπα
41

Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου SCORM 1.2 ή
νεότερης έκδοσης.

ΝΑΙ

42

Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου AICC.

ΝΑΙ

43

Πλήρης συμμόρφωση με προδιαγραφές περί προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ
που ορίζονται από διάφορα διεθνή σχετικά πρότυπα( SECTION 508).

ΝΑΙ

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Η πλατφόρμα να παρέχει στον εκπαιδευτικό μια σειρά από χρήσιμα
εργαλεία τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την τηλεκατάρτιση. Τέτοια
εργαλεία είναι τα παρακάτω:

ΝΑΙ

• Ιστολόγια (blogs)
• Βαθμολόγιο
• Ομάδες συζητήσεων (forum)
• Υποβολή εργασιών διάφορων τύπων
44

• Γλωσσάριο και λίστα όρων
• Ερωτηματολόγια για
καταρτιζόμενους

τη

συλλογή

δεδομένων

από

τους

• Ημερολόγιο
• Ηλεκτρονικά τεστ (online quiz)
• Άμεσα μηνύματα (chat)
• Λίστες συμμετεχόντων
• Συνεργατική δημιουργία ιστοτόπων
Διασύνδεση με άλλα συστήματα Υποστήριξη wikis.
45

Μέσα από το σύστημα μπορεί να γίνει η διαχείριση του Εκπαιδευτικού
περιεχομένου (υλικού) πολλαπλών τύπων.

ΝΑΙ

Να επιτρέπεται η διαχείριση και χρήση όλων των τύπων ψηφιακών αρχείων
(αρχεία κειμένου, pdf, παρουσιάσεις κλπ.) καθώς και αρχεία πολυμέσων
(Multimedia) όπως video, ήχος εικόνα, αρχεία κίνησης (animation) κ.α.

ΝΑΙ

46
47

Να προσφέρεται ηλεκτρονικός κειμενογράφος (Rich Text Editor) που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σημεία του μαθήματος.

ΝΑΙ

48

Να παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής τμήματος (block) για εισαγωγή
σχολίων σε οποιαδήποτε σελίδα.

ΝΑΙ

49

Να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ιστολογίων - Blog (Ημερολόγια
Διαδικτύου) που θα αφορούν ένα μάθημα, ενότητα μαθήματος ή

ΝΑΙ
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δραστηριότητα.
50

Να παρέχεται η δυνατότητα για ροές ειδήσεων (RSS Feeds).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

51

Να παρέχεται η δυνατότητα προβολής συνδεδεμένων χρηστών. Μέσα από
την προβολή, ένας χρήστης μπορεί να δει τους συνδεδεμέους συμμετέχοντες
από τις ίδιες κοινότητες στις οποίες είναι μέλος και μπορούν να είναι
διαθέσιμοι για συνομιλία (chat) και επικοινωνία.

ΝΑΙ

52

Οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιολογήσουν τις μεταξύ τους εργασίες ή
να αξιολογήσουν δείγματα εργασιών που τους έχουν δοθεί από τον
καθηγητή, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τι αναμένει ο καθηγητής
από τις εργασίες τους.

ΝΑΙ

53

Να παρέχεται η δυνατότητα για online τεστ/ασκήσεις – αξιολογήσεις, οι
οποίες θα μπορεί να αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων (π.χ.
πολλαπλής επιλογής, σωστό - λάθος, αντιστοίχιση κλπ) στις οποίες ο
καταρτιζόμενος πρέπει να απαντήσει.

ΝΑΙ

54

Η αξιολόγηση να μπορεί να είναι ενεργή για συγκεκριμένο εύρος
ημερομηνιών, και μπορεί να οριστεί και συγκεκριμένη διάρκεια στην οποία
καλείται ο καταρτιζόμενος να ολοκληρώσει την άσκηση. Αφού ολοκληρώσει
το τεστ, το σύστημα να του παρέχει τη δυνατότητα προβολής των
αποτελεσμάτων του σε πραγματικό χρόνο.
Η βαθμολόγηση να μπορεί να γίνει με αριθμητικές τιμές ή με συγκεκριμένα
λεκτικά όπως: Άριστα, πολύ καλό, μέτρια, κ.ο.κ. καθορίζοντας βαθμολογίες όρια, λ.χ.: άνω του 90% = «Άριστα», από 80% 89% = «Πολύ Καλό», κλπ.

ΝΑΙ

55
56

Να παρέχεται η δυνατότητα
μαθήματος.

ΝΑΙ

σημειώσεων σε οποιαδήποτε σελίδα ενός

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ΝΑΙ

57

Να παρέχεται η δυνατότητα
για οπτική και ηχητική επικοινωνία
πραγματικού χρόνου με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογιστής,
κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύωση υψηλών ταχυτήτων και
λογισμικό τηλεδιάσκεψης) ώστε οι καταρτιζόμενοι που δεν βρίσκονται στον
ίδιο χώρο με τον εκπαιδευτή να μπορούν να έχουν φωνητική και οπτική
επικοινωνία τόσο μαζί του όσο και με καταρτιζόμενους που βρίσκονται
επίσης σε διαφορετικούς χώρους.

58

Να παρέχεται η δυνατότητα για διαμοίραση εφαρμογών και κειμένων
(application and document sharing).

ΝΑΙ

59

Να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρομαγνητικού πίνακα (electronic board).

ΝΑΙ

60

Να παρέχεται η δυνατότητα white board.

ΝΑΙ

61

H Σύγχρονη τηλεκατάρτιση να επιτυγχάνεται μέσα από τη πλατφόρμα η από

ΝΑΙ
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κατάλληλο πρόσθετο (plugin) στην πλατφόρμα.
62

Να παρέχεται η δυνατότητα μελέτης υλικού τη στιγμή παρουσίασης από τον
εκπαιδευτή.

ΝΑΙ

63

Να παρέχεται η δυνατότητα αιτήματος εκπαιδευόμενου να μιλήσει (raise
hand)

ΝΑΙ

64

Ο εκπαιδευτής να μπορεί να επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μιλήσει.

ΝΑΙ

65

Ο εκπαιδευτής να μπορεί να σιγάσει έναν εκπαιδευόμενο.

ΝΑΙ

66

Ο εκπαιδευτής να μπορεί να αποβάλει έναν εκπαιδευόμενο.

ΝΑΙ

67

Δυνατότητα chatting κατά την ώρα του μαθήματος είτε με τους
εκπαιδευόμενους είτε προσωποποιημένα.

ΝΑΙ

68

Δυνατότητα διαμοίρασης περιεχομένου

ΝΑΙ

Δημιουργία Μαθημάτων

69

Τα μαθήματα να είναι δομημένα σε θεματικές ενότητες / γνωστικά
αντικείμενα, να διατίθενται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα και να
ενσωματώνουν:
- Κείμενο εισαγωγής
- Στόχοι του μαθήματος και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Γνώσεις ή/και Δεξιότητες που αναμένεται να αποκτηθούν με την επιτυχή
παρακολούθηση κάθε θεματικής ενότητας του μαθήματος
- Περίληψη του περιεχομένου κάθε θεματικής ενότητας
- Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) που χρησιμοποιήθηκε στη
διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων
- Βιβλιογραφία (συμβατική και διαδικτυακή) και οδηγίες για περαιτέρω
μελέτη
- Αναφορά στα Πνευματικά Δικαιώματα του συντάκτη του εκπαιδευτικού
υλικού
- Εκτεταμένο πολυμεσικό υλικό (εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα,
γραφήματα, αρχεία ήχου και video) που καθιστούν την παρουσίαση του
μαθήματος περισσότερο ολοκληρωμένη
- Λέξεις-Κλειδιά (Γλωσσάριο σημαντικών όρων)
- Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που παρέχουν ανατροφοδότηση στον
εκπαιδευόμενο, αλλά και στον πάροχο της εκπαίδευσης, σχετικά με τον
βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης του περιεχομένου του μαθήματος. Οι
ερωτήσεις θα είναι διαφόρων τύπων, να κάνουν χρήση πολυμεσικών
στοιχείων (όπου αυτό είναι εφικτό) και τίθενται τόσο εμβόλιμα κατά τη
διάρκεια του μαθήματος όσο και στο τέλος κάθε θεματικής
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ενότητας(question pool).

Περιβάλλον Κατάρτισης
Το περιβάλλον κατάρτισης θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες
λειτουργίες:
•

Προβολή, ανάπτυξη, σύμπτυξη ιεραρχικής δομής μαθήματος
(ενότητες, αντικείμενα, κ.ο.κ)

•

Ελεύθερη πλοήγηση και άμεση μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο
του μαθήματος (learner controlled navigation) ή σειριακή πλοήγηση
(course controlled navigation) ανάλογα με τις εκάστοτε
εκπαιδευτικές ανάγκες.

•

Μηχανή Αναζήτησης περιεχομένου εντός του μαθήματος.

•

Προβολή βοήθειας στη χρήση του μαθήματος (online help).

•

Εμφάνιση του ερωτηματικού σε κάθε πεδίο φόρμας. Εμφάνιση
παραθύρου με σύντομη περιγραφή σχετικά με το που βρίσκεται
κάθε τι καθώς και επεξήγηση των βασικών λειτουργιών).

•

Έλεγχος αναπαραγωγής περιεχομένου (αναπαραγωγή, παύση,
επόμενο, προηγούμενο, κ.ο.κ).

•

Έλεγχος έντασης αναπαραγωγής ήχου - σίγαση ήχου.

•

Προβολή τίτλου μαθήματος.

•

Προβολή ενότητας και συγκεκριμένης οθόνης μαθήματος.

•

Σημειώσεις μαθήματος.

•

Προβολή Γλωσσάριου μαθήματος (Ευρετήριο όρων του μαθήματος
με την επεξήγησή τους, ταξινομημένα αλφαβητικά).

•

Προβολή βιβλιογραφίας και χρήσιμων συνδέσμων (web links) που
θα βοηθήσουν στην κατανόηση των αντικειμένων του μαθήματος.

•

Πρόσβαση σε συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά
βοηθήματα, σημειώσεις, αρχεία για μεταφόρτωση, ιστοσελίδες).

•

Πρόσβαση στις ενότητες αξιολόγησης του μαθήματος.

•

Χρήση διαδραστικών στοιχείων "εξερεύνησης"
περιεχομένου εντός του μαθήματος.

70

εννοιών

ΝΑΙ

και

Α/Α

Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

1

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι διαδικτυακό και οι χρήστες θα
αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του
έργου.
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

2

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα αλλά θα
υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιεχόμενο.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3

Ο σχεδιασμός του Υποσυστήματος θα ακολουθεί τις αρχές του Responsive
Web Design δηλαδή οι σελίδες θα διαμορφώνονται ανάλογα με την ανάλυση
της οθόνης στην οποία εμφανίζονται. Θα είναι επίσης Mobile Friendly έτσι
ώστε ο χρήστης να μη χρειάζεται να κάνει μεγέθυνση ή πλάγια κύλιση για να
διαβάσει με ευκολία το περιεχόμενο τους.

Εργασίες Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς
ΝΑΙ

4

Υποστήριξη κατάλληλων διαδικτυακών φορμών, που καλύπτουν τις
απαιτήσεις αποτύπωσης τόσο των ερευνών πεδίου (πρόσωπο με πρόσωπο
διαβουλεύσεις και focus groups) όσο και της δευτερογενούς έρευνας για τη
συλλογή πληροφοριών από το προσωπικό του έργου. Ειδικότερα κάλυψη
των απαιτήσεων:
α. για τον προσδιορισμό των αναγκών των επιχειρήσεων σε δεξιότητες ανά
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε 4 ψηφιά ανάλυση NACE Rev. 2 /
ΣΤΑΚΟΔ 08
β. για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες για ανέργους και
εργαζόμενους σε 4 ψηφιά ανάλυση ISCO 08.

ΝΑΙ

5

Ανάπτυξη εργαλείων διαδραστικών πινάκων (Dashboard) με δυνατότητα on
line επεξεργασίας για την παρουσίαση των δεδομένων της απασχόλησης και
της αγοράς εργασίας με βάση μεταβλητές παραμέτρους και ταυτόχρονη
ανάλυση

Προτάσεις αντιστοίχισης
6

Παραγωγής αυτοματοποιημένων συστάσεων αντιστοίχισης ωφελούμενων
με θέσεις εργασίας

ΝΑΙ
ΝΑΙ

7

Η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση παράγεται με βάση πληροφορίες σχετικά
με τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις
επιχειρήσεις και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και αυτές που είναι
διαθέσιμες για τους εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους δικαιούχους.

8

Το Υποσύστημα θα διασυνδέεται με τις κατάλληλες λειτουργικές ενότητες
του Συστήματος για την άντληση των παραπάνω πληροφοριών

ΝΑΙ

Πλήρης εναρμόνιση του Υποσυστήματος με τις οδηγίες και υποχρεώσεις που
απορρέουν από την τρέχουσα νομοθεσία περί χρήσης προσωπικών
δεδομένων (π.χ. GDPR)

ΝΑΙ

9

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Α/Α

Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας

1

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι διαδικτυακό και οι χρήστες θα
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Περιγραφή Απαίτησης / Διαδικασίας
αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του
έργου.

2

Το περιβάλλον του Υποσυστήματος θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

ΝΑΙ

Ατομικά Σχέδια Δράσης
ΝΑΙ

3

Υποστήριξη κατάλληλων διαδικτυακών φορμών, που καλύπτουν τις
απαιτήσεις αποτύπωσης των Ατομικών Σχεδίων Δράσης. Ειδικότερα θα
πρέπει να υποστηρίζεται η καταγραφή των ακόλουθων τύπων
πληροφορίας:
α. Προσωπικά στοιχεία ωφελούμενου
β. Εκπαίδευση, γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική εμπειρία
γ. Πληροφορίες αναζήτησης εργασίας
δ. Στοιχεία εκτίμησης αναγκών
ε. Επαγγελματικοί στόχοι και προσδοκίες
στ. Στοιχεία υποστηρικτικών υπηρεσιών
ζ. Πορεία υλοποίησης Ατομικών Σχεδίων Δράσης

4

Οι διαδικτυακές φόρμες θα πρέπει να υποστηρίζουν τόσο πεδία πολλαπλής
επιλογής ή λίστας επιλογών όσο και ελεύθερου κειμένου.

ΝΑΙ

5

Η συμπλήρωση των διαδικτυακών φορμών θα πρέπει να υποστηρίζεται από
κατάλληλους κανόνες επικύρωσης όπου αυτοί κριθούν απαραίτητοι.

ΝΑΙ

Το Υποσύστημα θα διασυνδέεται με τις κατάλληλες λειτουργικές ενότητες
του Συστήματος για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών, όπως οι
Ατομικοί Φάκελοι των ωφελούμενων.

ΝΑΙ

6
7

Οι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης μέσω της
εφαρμογής Extranet Χρηστών και Επιχειρήσεων

ΝΑΙ
ΝΑΙ

8

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα θα έχει τη δυνατότητα μέσω
διαβαθμισμένης πρόσβασης εμφάνισης του συνόλου των Ατομικών Σχεδίων
σε μορφή λίστας, και τη δυνατότητα επιλογής και προβολής προς ανάγνωση
και επικαιροποίηση του συνόλου των στοιχείων των επιμέρους Σχεδίων.
Πλήρης εναρμόνιση του Υποσυστήματος με τις οδηγίες και υποχρεώσεις
που απορρέουν από την τρέχουσα νομοθεσία περί χρήσης προσωπικών
δεδομένων (π.χ. GDPR)

ΝΑΙ

9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ …………………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση).......................…………………………………..
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση).......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση).......................…………………………………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για τη συμμετοχή του/τους στο διενεργούμενο
διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …/…/……, για την ανάθεση της
σύμβασης: «…………………………………………………………..» προϋπολογισμού ευρώ ………………………, σύμφωνα με
την υπ’ αρ. ……./……… Διακήρυξή σας, ο οποίος θα διενεργηθεί την …/…/…….
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας (των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της).
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………..
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ……………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση).......................…………………………………..
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση).......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση).......................…………………………………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό
………….. και τίτλο …………………………………, που αφορά στο διαγωνισμό της …………………….(προθεσμία
διενέργειας διαγωνισμού) με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών ……………… και ώρα ………., με
αντικείμενο: «…………………………………………………………..», συνολικής αξίας ευρώ …………………….., σύμφωνα με
την υπ’ αρ. ……./……… Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Γ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΟ
ΕΡΓΟ
«Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 το οποίο
υλοποιείται με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open
Social Net», με Κωδικό ΟΠΣ 5074888

ΠΡΟΣ ΤΗΝ «Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………….ΕΥΡΩ (…………,00€)
Εγγύησή μας υπ’ αρ. ………………… ποσού ……………. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ …………………………(………,00€), υπέρ του «..................», το οποίο τηρείται στη διάθεσή της
Υπηρεσίας σας, για την καλή λειτουργία (τεχνική υποστήριξη και συντήρηση) του έργου της υπ’
αρ. ………………. Σύμβασης «(τίτλος σύμβασης)» και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
2.Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας μέσα σε …………..ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………… (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
4.Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:
…………
Διεύθυνση:
…………
Τηλέφωνο:
…………
Fax:
…………
Email: …………

Ημερομηνία:

…………

Πρoς:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή Αναδόχου για το έργο:
«Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου «Skills
on Demand»»

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος ΙΙΙ
της παρούσας Πρόσκλησης στην τιμή :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
Πρόσθετες πληροφορίες
1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι μέχρι την …………
2. Οι τιμές που ανωτέρω αναφέρονται περιλαμβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ.
Για τον υποψήφιο Ανάδοχο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ + ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
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