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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Προκήρυξη έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΕΠ Α.Ε. 

κατά τη συνεδρίασή της 30.11.2006 (αριθµός Πρακτικού 151) και αφορά την ανάδειξη 

Αναδόχου µε την διαδικασία ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για το έργο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ΣΕ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 Ορισµοί 

Στην παρούσα Προκήρυξη οι κατωτέρω αναφερόµενοι όροι έχουν την έννοια που 

προβλέπεται στο παρόν άρθρο συµπληρωµατικά εφαρµοζοµένων των διατάξεων των 

άρθρων 3, 4 και 5 του «Κανονισµού για ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 

µελετών και υπηρεσιών και για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων» (ΦΕΚ Β’ 

1025/3.8.2001): 

 Αίτηση Υποβολής Προσφοράς: η αίτηση που υποβάλλει ο Υποψήφιος µαζί µε 

την Βεβαίωση Εκπροσώπησης και τον Φάκελο Προσφοράς για την συµµετοχή του 

στο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ. 

 Αναθέτουσα Αρχή: ο Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ Α.Ε.) 

(χάριν συντοµίας θα αποκαλείται στο παρόν ως ΟΠΕΠ), ΝΠΙ∆ µε τη µορφή 

ανώνυµης εταιρείας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού. Η έδρα του 

ΟΠΕΠ Α.Ε. βρίσκεται στην οδό Μπουµπουλίνας 42, 106 82 Αθήνα, ιστοσελίδα: 

http://www.hch.culture.gr. Στο ισόγειο της έδρας στεγάζεται και το Γραφείο 

Κεντρικού Πρωτοκόλλου στο οποίο θα κατατεθούν οι Αιτήσεις Υποβολής 

Προσφοράς, η Βεβαίωση Εκπροσώπησης και οι Φάκελοι Προσφοράς.  

 Ανάδοχος: ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί από την διαγωνιστική διαδικασία που 

προσδιορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, για να αναλάβει την υλοποίηση του 

Έργου. 

 Βεβαίωση Εκπροσώπησης: η βεβαίωση που υποβάλλει ο Υποψήφιος µαζί µε το 

Φάκελο Προσφοράς για τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ, µε την οποία ορίζεται ο Εξουσιοδοτηµένος 

Εκπρόσωπος. 
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 ∆ιαγωνισµός: το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί 

σύµφωνα µε την Προκήρυξη για την ανάδειξη του Αναδόχου. 

 Εκπρόσωπος: ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ή ο κοινός 

εκπρόσωπος της ένωσης/ κοινοπραξίας που έχει την εξουσιοδότηση να δεσµεύει 

τον Υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Η ιδιότητα του νόµιµου 

εκπροσώπου του νοµικού προσώπου πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως 

(απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανακοίνωση στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, 

καταστατικό προσωπικών εταιρειών). Η ιδιότητα του κοινού εκπροσώπου της 

ένωσης / κοινοπραξίας πρέπει να έχει αποφασιστεί από το αρµόδιο όργανο κάθε 

Μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας. 

 Ενδιαφερόµενος: το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ή η ένωση / κοινοπραξία που 

προτίθεται να υποβάλλει Προσφορά, σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη, 

προκειµένου να συµµετάσχει στον διαγωνισµό και να επιλεγεί ως Ανάδοχος του 

Έργου. 

 Εξουσιοδοτηµένος Εκπρόσωπος: το φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται µε 

τη Βεβαίωση Εκπροσώπησης από τον Εκπρόσωπο για την κατάθεση της Αίτησης 

Υποβολής Προσφοράς, της Βεβαίωσης Εκπροσώπησης και του Φακέλου 

Προσφοράς, καθώς και για τη συµµετοχή στις δηµόσιες συνεδριάσεις που θα 

προσκαλεί η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

 Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆): Το αρµόδιο για την αποσφράγιση 

και την αξιολόγηση των Προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των Επιτροπών, όπως 

ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρµόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ορισµένο από την Αναθέτουσα Αρχή για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του 

Έργου. 

 Έργο: το αντικείµενο της Σύµβασης που περιλαµβάνει το σύνολο των υπηρεσιών 

– προµηθειών που θα πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο ως ενιαίο σύνολο µε 

στόχο την υλοποίηση ενός ενιαίου, αυτοτελούς και διακριτού αποτελέσµατος, όπως 

περιγράφεται αναλυτικότερα στο ΜΕΡΟΣ Γ. 
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 Κανονισµός: Ο Κανονισµός για ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή µελετών 

και υπηρεσιών και για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων του ΟΠΕΠ, όπως 

ισχύει (ΦΕΚ Β’ 1025/3.8.2001). 

 Κατακύρωση: η απόφαση του Αρµόδιου Οργάνου ∆ιοίκησης της Αναθέτουσας 

Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου στον Ανάδοχο, µετά 

από εισήγηση της Ε.∆.∆. 

 Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα: Το αντάλλαγµα του Αναδόχου για την υλοποίηση και 

παράδοση του Έργου σύµφωνα µε την Σύµβαση. 

 Κόµβος: Ο υφιστάµενος διακτυακός τόπος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ». 

 Μέλος: το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει σε ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία, η οποία, σε περίπτωση που κηρυχθεί Ανάδοχος, αναλαµβάνει νοµική 

δέσµευση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του Έργου, σύµφωνα µε 

την Σύµβαση. 

 Οµάδα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Ο∆Π): Το σύνολο του προσωπικού της 

Αναθέτουσας Αρχής ή/και του ΥΠΠΟ, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 

διαχείριση, και επικύρωση της επικαιροποίησης του περιεχοµένου της Πύλης. 

 Οµάδα ∆ιαχείρισης της Πύλης: Το σύνολο του προσωπικού της Αναθέτουσας 

Αρχής ή/και του ΥΠΠΟ, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, συντήρηση 

και διαχείριση της Πύλης, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου από τον 

Ανάδοχο και µετά την λήξη της επιτόπιας υποστήριξης από τον Ανάδοχο. 

 Παραδοτέα: Τα επί µέρους σχέδια, εξοπλισµός και λοιπά άυλα και υλικά 

αντικείµενα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον ΟΠΕΠ οργανωµένα σε 

ολοκληρωµένες ενότητες και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του 

Έργου, όπως ειδικότερα αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 31.1 της παρούσας 

Προκήρυξης. 

 Προκήρυξη: Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί 

Όροι Συµµετοχής, το Μέρος Β: Αποτύπωση της Τρέχουσας Κατάστασης, το Μέρος 

Γ: Περιγραφή του Έργου, το Μέρος ∆: Όροι ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, το Μέρος Ε’: 

Αξιολόγηση, το Μέρος ΣΤ’: Ανάθεση της Σύµβασης και τα Παραρτήµατα Ι: Στοιχεία 

και ∆εδοµένα του Έργου, ΙΙ: Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και 

Υποδείγµατα, ΙΙΙ: Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων, ΙV: Φάκελος Οικονοµικών 

Στοιχείων και V: Πίνακες Συµµόρφωσης. 
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 Προσφορά: το σύνολο των ζητούµενων στοιχείων που υποβάλλει ο Υποψήφιος 

σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη προκειµένου να συµµετάσχει στον ανοιχτό 

διαγωνισµό και να αναδειχθεί Ανάδοχος του Έργου. 

 Προϋπολογισµός: η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη πιθανή 

δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. 

 Πύλη: Η νέα έκδοση του Κόµβου, αναβαθµισµένη και επεκταµένη σε ∆ιαδικτυακή 

Πύλη (Portal) προβολής του ελληνικού πολιτισµού. 

 Σύµβαση: η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου, η οποία υπογράφεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και 

αφορά στην υλοποίηση του Έργου. 

 Υπεργολάβος: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει σε Υποψήφιο Σχήµα 

και θα αναλάβει συγκεκριµένες εργασίες στο πλαίσιο της µελέτης και της 

υλοποίησης του Έργου και θα συµβληθεί µε τον Υποψήφιο, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος. 

 Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: η ∆ιεύθυνση Ψηφιακών Εφαρµογών της 

Αναθέτουσας Αρχής, που εδρεύει στην Αθήνα, Πλαπούτα 45 και Λ. Αλεξάνδρας, 

114 73 (ιστοσελίδα: http://www.hch.culture.gr). 

 Υπηρεσιακές Μονάδες (ΥΜ): οι υπαγόµενες υπηρεσιακές µονάδες στην Γενική 

∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στην Γενική ∆ιεύθυνση 

Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων  του ΥΠΠΟ. 

 Υποψήφιος: το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ή η ένωση / κοινοπραξία που 

υποβάλλει Προσφορά, σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη, προκειµένου να 

συµµετάσχει στον διαγωνισµό και να επιλεγεί ως Ανάδοχος του Έργου. 

 Υποψήφιο Σχήµα: ο Υποψήφιος και οι κατονοµασθέντες Υπεργολάβοι αυτού που 

δεσµεύονται σχετικά για την συµµετοχή τους στην υλοποίηση του Έργου, στην 

περίπτωση που η υλοποίηση του Έργου κατακυρωθεί στον Υποψήφιο. 

 Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής: ο φάκελος που περιλαµβάνει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής του Υποψηφίου όπως αυτά ορίζονται στο 

Παράρτηµα ΙΙ. 

 Φάκελος Οικονοµικών Στοιχείων: ο φάκελος που περιλαµβάνει τα οικονοµικά 

στοιχεία της Προσφοράς του Υποψηφίου, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα ΙV. 
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 Φάκελος Προσφοράς: κλειστός σφραγισµένος φάκελος που υποβάλλεται 

επώνυµα από τον Υποψήφιο και περιλαµβάνει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής, τον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και τον Φάκελο Οικονοµικής 

Προσφοράς. 

 Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων: ο φάκελος που περιλαµβάνει τα αναλυτικά τεχνικά 

στοιχεία της Προσφοράς του Υποψηφίου, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα ΙII. 

 Χρήστης: Ως χρήστης αναφέρεται ο εξωτερικός χρήστης – επισκέπτης του 

διαδικτυακού τόπου της Πύλης. 

2 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

2.1 Για την ανάδειξη του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή προχώρησε στην 

προκήρυξη του παρόντος ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε βάση τον Κανονισµό της για 

ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή µελετών και υπηρεσιών και για τη 

σύναψη των σχετικών συµβάσεων (Αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/38920, ΦΕΚ 

1025/Β’/3.8.2001) και την Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30.04.2004) 

“περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών”, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2522/1997. 

3 Είδος ∆ιαδικασίας –Προϋπολογισµός Έργου 

3.1 Αφορά δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό, ο οποίος θα διεξαχθεί µε Ανοιχτή ∆ιαδικασία 

για την ανάδειξη του Αναδόχου που θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 και 

ειδικότερα στο ΜΕΡΟΣ Γ της παρούσας Προκήρυξης. 

3.2 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) θα αξιολογήσει τους Υποψηφίους 

βάσει της Τεχνικής Προσφοράς που θα έχει υποβάλει ο καθένας από αυτούς και 

θα τους βαθµολογήσει µε στόχο να αναδειχθεί, σε συνδυασµό µε την Οικονοµική 

Προσφορά τους, η συµφερότερη από οικονοµική άποψη Προσφορά. 

3.3 Η σύναψη της Σύµβασης θα γίνει µε τον Υποψήφιο που θα έχει υποβάλλει τη 

συµφερότερη από οικονοµική άποψη Προσφορά και ο οποίος θα πρέπει να 

προσέλθει για την υπογραφή της µέσα στην προθεσµία που θα ορίζεται στην 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από την Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλοντας ό,τι 

άλλο ορίζεται από την παρούσα και από το νόµο. 
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3.4 Περιληπτική Προκήρυξη της Προκήρυξης απεστάλη για δηµοσίευση στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 01.12.2006. Θα δηµοσιευθεί 

στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως και στον ηµερήσιο τύπο. 

3.5 Ο προϋπολογισµός της υλοποίησης του Έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατη τιµή 

στο ποσό των 2.490.000 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να επεκτείνει τη Σύµβαση την οποία θα υπογράψει µε 

τον Ανάδοχο που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Άρθρο 6 παρ. 2. Γ.4.1.β.v & vi και Άρθρο 27 του Κανονισµού για 

την ανάθεση µελετών – υπηρεσιών του ΟΠΕΠ, αν πρόκειται για την επέκταση 

υπηρεσιών. 

3.6 Στον προϋπολογισµό του Έργου δεν συµπεριλαµβάνεται και το κόστος 

συντήρησης για την απαιτούµενη περίοδο των τριών (3) ετών (παρ. 31.3). 

3.7 Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Αρ. Πρωτ. 151.648/ΚτΠ178-

Β1/30.05.2003, κωδικός Έργου 77637 - ΟΠΣ) και η χρηµατοδότησή του θα 

καλυφθεί κατά 25% από Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη (ΣΑΕ 014/7 του Υπουργείου 

Πολιτισµού) και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). 

4 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

4.1 Αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι η προµήθεια, ανάπτυξη, συντήρηση 

και λειτουργία της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής και υπηρεσιών, για την 

προβολή του Ελληνικού πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο, µέσω του αναβαθµισµένου 

και επεκταµένου Κόµβου «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ». Πιο αναλυτικά, το αντικείµενο του 

παρόντος Έργου περιλαµβάνει την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική 

λειτουργία της Πύλης για την προβολή του υπάρχοντος αρχειακού πολιτιστικού 

υλικού καθώς και την υποστήριξη συγκεκριµένων υπηρεσιών (online) που έχουν 

ως στόχο την ανάδειξη της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προµήθεια 

και εγκατάσταση βασικού εξοπλισµού στις Υπηρεσιακές Μονάδες (ΥΜ) και του 

αναγκαίου κεντρικού εξοπλισµού της Πύλης. Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισµός 

θα συνοδεύεται από το λογισµικό συστήµατος, την προµήθεια και εγκατάσταση 

του απαραίτητου λογισµικού ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Database 
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Management System - DBMS) και του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο 

συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System – CMS), 

την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και τη µετάφραση σε 4 ξένες γλώσσες του 

επιλεγµένων ενοτήτων του περιεχοµένου της Πύλης, τη µελέτη για την οργάνωση 

της λειτουργίας και διαχείρισης της Πύλης, την εκπαίδευση των χρηστών στη 

λειτουργία και τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου της Πύλης και της 

εφαρµογής διαχείρισης περιεχοµένου, καθώς και στη χρήση των εφαρµογών 

που θα αναπτυχθούν, επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο που θα 

περιλαµβάνει τη διάθεση ενός ειδικευµένου τεχνικού που θα βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή του ΥΠΠΟ για ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα και θα είναι υπεύθυνος για την επίλυση κάθε σχετικού µε το 

Έργο προβλήµατος αλλά και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στα µέλη της Οµάδας 

∆ιαχείρισης της Πύλης και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας της 

Πύλης. 

4.2 Η επιλογή του Αναδόχου θα βασιστεί στην αξιολόγηση της Προσφοράς που θα 

υποβάλλει κάθε Υποψήφιος, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

 Νοµιµοποιητικά έγγραφα / δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως ορίζονται 

ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

 Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, που θα περιλαµβάνει όσα ορίζονται 

ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ.  

 Οικονοµικά στοιχεία της Προσφοράς που περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση του 

προσφεροµένου τιµήµατος υλοποίησης του Έργου, όπως περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.  

4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

και δεδοµένα για την καλή εκτέλεση του αντικειµένου του Έργου, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 20 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

4.4 Οι Υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν Προσφορές για το σύνολο του Έργου. 

Προσφορές που αφορούν µέρος του Έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.5 Αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης είναι τα ακόλουθα 

παραρτήµατα: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

5 Αποδοχή των Όρων του ∆ιαγωνισµού και Επιφυλάξεις Αναθέτουσας 
Αρχής 

5.1 Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του αποτελεί 

αµάχητο τεκµήριο, ότι ο Υποψήφιος έχει µελετήσει την παρούσα και όλα τα 

υπόλοιπα συµβατικά στοιχεία και τεύχη, τα αποδέχεται και ανεπιφύλακτα 

αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

συνθήκες και τους όρους της παρούσας, εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος. 

5.2 Παράλειψη του Αναδόχου για ενηµέρωσή του, για κάθε δυνατή πληροφορία που 

αφορά τους όρους της παρούσας, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την 

πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

5.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει να προχωρήσει µετά την ανάθεση 

και υπογραφή της Σύµβασης σε µείωση του φυσικού αντικειµένου του Έργου για 

απρόβλεπτες αιτίες. Σε τέτοια περίπτωση δύναται να επέλθει µείωση του 

οικονοµικού αντικειµένου µέχρι το 30% της συνολικής τιµής της Προσφοράς του 

Αναδόχου και υποχρεούται ο Ανάδοχος να την αποδεχθεί χωρίς να προβάλλει 

οποιεσδήποτε οικονοµικές αξιώσεις έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.4 Η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη 

Συµβάσεως για την παροχή των υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται, αζηµίως γι’ αυτήν, να µην ολοκληρώσει την διαγωνιστική 

διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο τον διαγωνισµό, εν 

µέρει ή στο σύνολό του, και να µην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου ή/και 

στην σύναψη της Σύµβασης. Ενδεικτικά, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, όπως ενδεικτικά: 

 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας, 
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 εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη 

ικανοποιητικό, 

 εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού 

διαγωνισµού, 

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

Ακόµη η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να προσφύγει στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση στις περιπτώσεις του άρθρου 30 παρ. 1 (α) και 31 (1) α της 

Οδηγίας 2004/18 ΕΚ και του άρθρου 6 παρ. 2Γ4.1,β του Κανονισµού.  

5.5 Εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί στους Υποψήφιους τους λόγους για την λήψη της 

σχετικής απόφασης και ενηµερώνει επίσης την αρµόδια Υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συντρέχει περίπτωση. 

5.6 Επί πλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τους όρους του άρθρου 31 παρ. 4 

της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, να προσφεύγει στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε 

τον ίδιο Ανάδοχο, ώστε να ανατίθενται σε αυτόν είτε συµπληρωµατικές εργασίες / 

υπηρεσίες είτε προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική Σύµβαση, οι 

οποίες, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την 

εκτέλεση των εργασιών / υπηρεσιών και προµηθειών που θα αναλάβει να 

παρέχει ο Ανάδοχος µε την αρχική Σύµβαση, είτε όταν οι συµπληρωµατικές 

εργασίες / υπηρεσίες ή προµήθειες δεν µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική 

άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική Σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν 

µείζονα προβλήµατα για την Αναθέτουσα Αρχή ή όταν οι εργασίες / υπηρεσίες ή 

προµήθειες αυτές, αν και µπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της 

αρχικής Σύµβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της και, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 6 παρ. 2. Γ.4.1.β.v & vi και Άρθρο 27 του 

Κανονισµού για την ανάθεση µελετών – υπηρεσιών του ΟΠΕΠ. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δύναται, κατά τους όρους της ιδίας διατάξεως, να προσφεύγει στη 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε τον ίδιο Ανάδοχο, ώστε να ανατίθενται νέες 

υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόµοιων υπηρεσιών, οι 

οποίες ανατέθηκαν στον ίδιο Ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση, ότι οι νέες 

υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε το βασικό σχέδιο που απετέλεσε αντικείµενο της 
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αρχικής Σύµβασης. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 28 

του Κανονισµού. 

5.7 Όλοι οι όροι του ∆ιαγωνισµού θεωρούνται ουσιώδεις εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην Προκήρυξη, τυχόν δε παραβίασή τους από τους Υποψηφίους 

οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το ∆ιαγωνισµό. 

6 Παραλαβή της Προκήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του 
∆ιαγωνισµού 

6.1 Το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής στον ακόλουθο ιστοτόπο: http://www.hch.culture.gr. 

6.2 Εναλλακτικά, το παρόν τεύχος διατίθεται από το Γραφείο Κεντρικού 

Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, που βρίσκεται στην διεύθυνση που 

αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας µέχρι την Παρασκευή 15.12.2006 και 

ώρα 17:00. Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 

υπηρεσίας Courier µε χρέωση παραλήπτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία 

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της Προκήρυξης στον 

Ενδιαφερόµενο. 

6.3 Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες 

ηµέρες από την παραλαβή του να το ελέγξουν από άποψη πληρότητας 

σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωστοποιήσουν 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας νέο πλήρες αντίτυπο.  

6.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση αδυναµίας του 

Υποψηφίου να ‘’ανακτήσει’’ την Προκήρυξη από τον ιστότοπό της.  

7 Προθεσµία και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς 

7.1 Οι Υποψήφιοι καλούνται να λάβουν µέρος στην παρούσα διαδικασία, 

υποβάλλοντας υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισµού, την Αίτηση 

Υποβολής Προσφοράς, τη Βεβαίωση Εκπροσώπησης του Υποψηφίου και τον 

Φάκελο της Προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 32 της 

παρούσας Προκήρυξης µέχρι την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007 (και µέχρι ώρα 

12:00). Η υποβολή των ανωτέρω εγγράφων γίνεται µόνο α) ιδιοχείρως στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής από τον Υποψήφιο ή από ειδικά 
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για τον σκοπό αυτό εγγράφως εξουσιοδοτηµένο σύµφωνα µε τη Βεβαίωση 

Εκπροσώπησης από τον Υποψήφιο άτοµο και β) ταχυδροµικά ή µε υπηρεσία 

ταχυµεταφοράς (courier) µε χρέωση αποστολέα, υπό την προϋπόθεση ότι µε 

ευθύνη αποκλειστική του Υποψηφίου θα αποδεικνύεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα 

έχουν περιέλθει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής από τις 

υπηρεσίες ταχυδροµείου ή ταχυµεταφοράς µέχρι την ηµέρα και ώρα που ορίζεται 

στην παρούσα. Η έγγραφη εξουσιοδότηση για την υποβολή της Προσφοράς 

απαιτείται µόνο στην ιδιόχειρη υποβολή και παραµένει στην Αναθέτουσα Αρχή 

µαζί µε την Αίτηση Υποβολής Προσφοράς και τη Βεβαίωση Εκπροσώπησης. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή, 

σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, παράδοση της Προσφοράς στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο για οποιοδήποτε λόγο.  

7.2 Οι Αιτήσεις Υποβολής Προσφοράς θα πρωτοκολλούνται, θα φέρουν ώρα 

κατάθεσης βάσει της σειράς άφιξής τους στο Γραφείο του Κεντρικού 

Πρωτοκόλλου και το εξουσιοδοτηµένο σύµφωνα µε τη Βεβαίωση 

Εκπροσώπησης από τον Υποψήφιο άτοµο ή ο υπάλληλος των υπηρεσιών 

ταχυδροµείου ή ταχυµεταφοράς θα παραλαµβάνει το ένα από τα δύο αντίγραφα 

µε την σφραγίδα του Πρωτοκόλλου συµπληρωµένη. Αποδεικτικό παραλαβής 

από τον αποστολέα συστηµένου ή η υποβολή µε φαξ ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου δεν αποδεικνύει ούτε συνιστά εµπρόθεσµη υποβολή. 

Οποιαδήποτε προσφορά υποβληθεί µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα 

θεωρείται εκπρόθεσµη και εποµένως απαράδεκτη για οποιοδήποτε λόγο και αν 

οφείλεται η καθυστέρηση της υποβολής ακόµη και για λόγο ανωτέρας βίας. 

Εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή και 

επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν η παραλαβή 

των Προσφορών που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή των Προσφορών όλων των 

διαγωνιζοµένων.  

7.3 Η κατάθεση της Αίτησης Υποβολής Προσφοράς, της Βεβαίωσης Εκπροσώπησης 

του Υποψηφίου (αντίγραφα των οποίων θα περιέχονται και στον Φάκελο των 

Νοµιµοποιητικών εγγράφων / δικαιολογητικών συµµετοχής) και του Φακέλου της 

Προσφοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνεται όλες 
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τις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ 9.00 το πρωί και 17.00 το απόγευµα και µέχρι την 

ηµεροµηνία και την ώρα που ορίζονται στην παρ. 7.1. 

7.4 Η µη έγκαιρη κατάθεση στην Αναθέτουσα Αρχή Προσφορών αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού του Υποψηφίου από την παραπέρα διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, 

έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. Στην 

περίπτωση µη έγκαιρης κατάθεσης ο Φάκελος της Προσφοράς του Υποψηφίου 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

8 Γλώσσα 

8.1 Η Αίτηση Υποβολής, η Βεβαίωση Εκπροσώπησης και όλα τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, 

αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λ.π. προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, αντίστοιχα δε και εκ µέρους της προς τους Υποψήφιους που 

θα υποβάλλουν Προσφορά, διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική. Σε 

περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα είναι διατυπωµένο σε άλλη 

γλώσσα, πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. Ως επίσηµες 

µεταφράσεις η Αναθέτουσα Αρχή θα δεχθεί εκείνες που γίνονται από τη 

µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνες που γίνονται από 

Ελληνικές προξενικές αρχές, καθώς και εκείνες που γίνονται από Έλληνες 

δικηγόρους κατά το άρθρο 53 του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Επίσης, 

η Αναθέτουσα Αρχή θα αποδεχθεί κάθε µετάφραση που γίνεται από πρόσωπο ή 

αρχή της ηµεδαπής που έχει, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, το δικαίωµα να εκδίδει 

επίσηµες µεταφράσεις. Στην περίπτωση που ένας Υποψήφιος πρόκειται να 

υποβάλει µεταφράσεις που έχουν γίνει από αρχές ή πρόσωπα άλλα, εκτός από 

το Υπουργείο Εξωτερικών, τις ελληνικές προξενικές αρχές και τους έλληνες 

δικηγόρους, θα πρέπει να επισυνάψει και αντίγραφο της διάταξης που παρέχει 

στην εν λόγω αρχή ή πρόσωπο το δικαίωµα να εκδίδει επίσηµες µεταφράσεις. 

8.2 Όλα τα ζητούµενα στοιχεία για την συγκρότηση της Προσφοράς διατυπώνονται 

στην Ελληνική. 

8.3 Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατό να 

αναγράφονται στην αγγλική. Τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια προδιαγραφών και 

οδηγιών που συνοδεύουν τον Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων των οποίων το 

πρωτότυπο έχει συνταχθεί στην αγγλική, δεν χρειάζεται να µεταφραστούν στην 
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Ελληνική. ∆ικαιούται, όµως η Ε∆∆, να ζητήσει την µετάφραση όσων εξ αυτών 

κρίνει αυτή αναγκαία, σύµφωνα µε την παρ. 8.1, καθώς και την θεώρησή τους 

σύµφωνα µε το N. 1497/1994 (ΦΕΚ Α’ 188), για όσα από αυτά δεν είναι ήδη 

θεωρηµένα σύµφωνα µε υποχρεωτικό όρο της Προκήρυξης.  

9 ∆απάνες Φακέλων Προσφοράς 

Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη 

σύνταξη και υποβολή της Προσφοράς, ακόµη και στις περιπτώσεις της παρ. 5.4 της 

Προκήρυξης. 

10 Έλεγχος Υποβληθέντων Στοιχείων 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να προβεί σε κάθε νόµιµη 

ενέργεια, προκειµένου να διαπιστώσει το αληθές των στοιχείων, που καταθέτουν οι 

Υποψήφιοι, στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

11  ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

11.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή 

της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, µετά των τυχόν Υπεργολάβων τους που 

θα κατονοµάσουν. Το Υποψήφιο Σχήµα θα πρέπει να δραστηριοποιείται 

αποδεδειγµένα σε τοµείς που καλύπτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου, 

όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 24 της παρούσας 

Προκήρυξης και εφόσον, µεταξύ άλλων, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

τους έστω ένας από τους λόγους αποκλεισµού που καθορίζονται στο 

άρθρο 11.1 της παρούσας Προκήρυξης. 

 Ενώσεις των παραπάνω που υποβάλουν κοινή υποψηφιότητα, όταν τα 

µέλη τους δραστηριοποιούνται αποδεδειγµένα σε τοµείς που καλύπτουν το 

φυσικό αντικείµενο του εν λόγω Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται 

ειδικότερα στο άρθρο 24 της παρούσας Προκήρυξης και εφόσον για 

κανένα από τα µέλη που συµµετέχουν σε αυτές δεν συντρέχει έστω και 

ένας από τους λόγους αποκλεισµού που καθορίζονται στο άρθρο 11.1 της 

παρούσας Προκήρυξης. 
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 Κοινοπραξίες των παραπάνω που υποβάλουν υποψηφιότητα όταν τα µέλη 

τους δραστηριοποιούνται αποδεδειγµένα σε τοµείς που καλύπτουν το 

φυσικό αντικείµενο του εν λόγω Έργου, όπως αυτό προσδιορίζεται 

ειδικότερα στο άρθρο 24 της παρούσας Προκήρυξης και εφόσον, για 

κανένα από τα µέλη της δεν συντρέχει έστω και ένας από τους λόγους 

αποκλεισµού που καθορίζονται στο άρθρο 11.1 της παρούσας 

Προκήρυξης. 

11.2 Προκειµένου για ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν 

περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή σε αυτή τη φάση. Απαιτείται όµως, οι φορείς 

της υποψήφιας ένωσης ή κοινοπραξίας να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 

(υπόδειγµα βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) µέσω της οποίας (α) θα δεσµεύονται, 

ότι στην περίπτωση κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού σε αυτούς, θα λάβουν την 

νοµική µορφή της κοινοπραξίας σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, εφόσον αυτό 

τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, β) θα ορίζεται το τµήµα Έργου που 

κάθε Μέλος θα αναλάβει να εκτελέσει/παράσχει, καθώς και το Μέλος που θα 

αναλάβει τον συντονισµό της κοινοπραξίας, στην περίπτωση που η 

ένωση/κοινοπραξία αναδειχθεί Ανάδοχος, και (γ) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο 

της ένωσης / κοινοπραξίας που θα υπογράφει για λογαριασµό της και θα 

παραλαµβάνει κάθε σχετικό έγγραφο που απευθύνεται προς την Αναθέτουσα 

Αρχή σε όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή ο 

κοινός εκπρόσωπος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής 

του ορισµού του (υπόδειγµα βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). 

11.3 Εάν κάποιο τµήµα του Έργου πρόκειται να ανατεθεί σε Υπεργολάβο, ο 

Υποψήφιος παραµένει ο αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής αν ανακηρυχθεί Ανάδοχος. 

11.3.1 Εάν τµήµα του Έργου πρόκειται να ανατεθεί σε Υπεργολάβο, τότε ο 

Υποψήφιος πρέπει να κατονοµάσει τον Υπεργολάβο δίνοντας 

παράλληλα τα πλήρη στοιχεία του όπως αυτά προσδιορίζονται 

αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, και να προσκοµίσει στον Φάκελο 

∆ικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση, µέσω της οποίας θα δεσµεύεται για 

τη συµµετοχή του (σε αυτή την περίπτωση, η τεχνική επάρκεια και τα 

στελέχη του Υπεργολάβου αξιολογούνται). Αντίστοιχα ο Υπεργολάβος, 

θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα την πρόθεσή του να συµµετάσχει στο 
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Έργο και να αναλάβει το τµήµα που έχει καθοριστεί (σύµφωνα µε το 

σχετικό υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης συµµετοχής Υπεργολάβου που 

βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). Υπεργολάβος που θα κατονοµαστεί από 

τον Υποψήφιο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε άλλο Υποψήφιο Σχήµα επί 

ποινή αποκλεισµού των Υποψηφίων που έχουν συµπεριλάβει κοινό 

Υπεργολάβο στο σχήµα τους.  

11.3.2 Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος αποφασίσει να χρησιµοποιήσει 

Υπεργολάβους για µέρος ή µέρη του Έργου, τότε δεσµεύεται για τις 

επιλογές του µέχρι την ανακήρυξη του Αναδόχου, από τη στιγµή που τα 

χαρακτηριστικά, η τεχνική επάρκεια και η δυνατότητα του Υπεργολάβου 

ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των Προσφορών, σύµφωνα µε τα 

όσα ορίζονται στο άρθρο 39 της παρούσας. 

11.3.3 Η αντικατάσταση οποιουδήποτε δηλωµένου από τον Υποψήφιο 

Υπεργολάβου κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή και κατά 

την διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα µπορεί να γίνεται µόνο για 

σπουδαίο λόγο ή ανωτέρα βία. Η οποιαδήποτε αντικατάσταση θα µπορεί 

να γίνει µόνο όταν, µετά από έγγραφο αίτηµα του Υποψηφίου είτε προς 

την Ε∆∆ στην περίπτωση που αυτό συµβεί κατά τη διαγωνιστική 

διαδικασία είτε προς την Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση που αυτό 

συµβεί µετά την ανακήρυξη του Αναδόχου και την πάροδο των 

προθεσµιών άσκησης ενστάσεων ή ενδίκων βοηθηµάτων εναντίον τους 

ή την απόρριψη αυτών (και των τυχόν αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων) 

και αυτό εγκριθεί ανάλογα µε την περίπτωση από την Ε∆∆ ή την 

Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον η αντικατάσταση δεν αλλοιώνει το 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης της Προσφοράς, έως το σηµείο που αυτή 

έχει προχωρήσει κατά την υποβολή της αίτησης αντικατάστασης. 

11.4 Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν έδρα τους αποκλειστικά σε χώρες του εξωτερικού, 

πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του σε µία από τις 

περιφέρειες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής 

και ∆υτικής Αττικής (πλην νήσων) και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι 

κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Υποψήφιο στο 

πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή ο αντίκλητος του 

Υποψηφίου θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και ο 
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Υποψήφιος δήλωση ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω 

διαδικασία (σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα που βρίσκονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). 

11.5 Υποψήφιοι αποδεικνύουν (επί ποινή αποκλεισµού) ότι διαθέτουν προσόντα και 

χαρακτηριστικά, τα οποία τεκµηριώνουν τη χρηµατοοικονοµική τους επάρκεια και 

την τεχνική / επαγγελµατική τους ικανότητα και την καταλληλότητά τους για τη 

διεκδίκηση της Σύµβασης. Επίσης, οι Υποψήφιοι (µεµονωµένη επιχείρηση ή 

ένωση προσώπων / κοινοπραξία) µπορεί να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 

φορέων άσχετα µε τη φύση των οικονοµικών τους δεσµών προκειµένου να 

αποδείξουν την ύπαρξη των αναγκαίων χρηµατοοικονοµικών τους πόρων 

τεκµηριώνοντας την οικονοµική τους επάρκεια. Σε τέτοια περίπτωση οφείλουν να 

προσκοµίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή σχετική γραπτή δέσµευση των φορέων 

αυτών. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, η 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια και η τεχνική / επαγγελµατική ικανότητα δύναται να 

αποδεικνύεται από τη συνδροµή των κριτηρίων στο πρόσωπο ενός ή και 

σωρευτικά περισσοτέρων  µελών αυτής.  

11.5.1 Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των Υποψηφίων 

αποδεικνύεται µε την προσκόµιση εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών 

των ακόλουθων στοιχείων τεκµηρίωσης, τα οποία είναι απαραίτητα (επί 

ποινή αποκλεισµού): 

 Ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 

ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένοι. Πρέπει να προκύπτει από αυτούς ότι ο συνολικός 

κύκλος εργασιών και για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του Προϋπολογισµού του υπό ανάθεση 

Έργου. Στην περίπτωση που οι Υποψήφιοι δραστηριοποιούνται για 

χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 

τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του 

Προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σηµειώνεται ότι στην 

περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, ο συνολικός κύκλος 
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εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά από το κύκλο εργασιών όλων των 

µελών αυτής. 

 Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών, 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να βεβαιώνει και θεµελιώνει 

την ανυπαρξία της υποχρέωσης αυτής και να αναφέρει τον συνολικό 

κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες ή ολιγότερες κατά τα 

ανωτέρω διαχειριστικές χρήσεις, άλλες οικονοµικές καταστάσεις του 

Υποψηφίου ή των Μελών της ένωσης / κοινοπραξίας που αυτός τηρεί 

και από τις οποίες προκύπτουν τα ανωτέρω ζητούµενα. Κατά τα λοιπά  

ισχύουν όσα αναφέρονται αµέσως πιο πάνω για τους ισολογισµούς.  

 Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 

νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ) 

και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το 

δικαίωµα. Η βεβαίωση που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται 

από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα (για το θέµα των 

επισήµων µεταφράσεων ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 8.1).  

11.5.2 Η τεχνική / επαγγελµατική ικανότητα των Υποψηφίων, ως προς τα 

επιµέρους τµήµατα του φυσικού αντικειµένου του Έργου, αποδεικνύεται 

µε την προσκόµιση εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών των ακόλουθων 

στοιχείων τεκµηρίωσης, τα οποία είναι απαραίτητα επί ποινή 

αποκλεισµού. Στις περιπτώσεις όπου ο Υποψήφιος είναι ένωση 

προσώπων ή κοινοπραξία, όπως επίσης και στην περίπτωση που 

κατονοµάζονται Υπεργολάβοι, για τους οποίους δίδονται στοιχεία 

τεκµηρίωσης της τεχνογνωσίας και της επάρκειας τους ως προς 

επιµέρους τµήµατα του φυσικού αντικειµένου του Έργου, λαµβάνονται 

υπόψη αθροιστικά τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά όλων των µελών 

της ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας όπως και των πιθανών 

Υπεργολάβων. Υπό την έννοια αυτή ως Υποψήφιος παρακάτω στην 

παρούσα παράγραφο νοείται το σύνολο των προσώπων που 

συµµετέχουν µε µία από τις παραπάνω µορφές στο υποψήφιο σχήµα. 

Τα στοιχεία αυτά είναι: 
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 Υποβολή καταλόγου των έργων που έχουν εκτελεσθεί κατά την 

προηγούµενη δεκαετία παρόµοιων ή συναφών µε τα επιµέρους 

τµήµατα του φυσικού αντικειµένου του Έργου συνοδευόµενα από 

πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα 

πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο 

εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν αν πραγµατοποιήθηκαν 

σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και επιστήµης και αν 

περατώθηκαν κανονικά. Εάν ο εργοδότης είναι δηµόσιος φορέας, ως 

στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται 

από την αρµόδια δηµόσια αρχή, ενώ αν είναι ιδιώτης, ως στοιχείο 

τεκµηρίωσης υποβάλλεται είτε βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης είτε 

απλή δήλωση του Υποψηφίου σε περίπτωση αδυναµίας απόκτησης 

της βεβαίωσης αυτής που θα πρέπει ν’ αναφέρει και τον λόγο της 

αδυναµίας αυτής. 

 Υποβολή σχεδίου επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, 

οργανόγραµµα, µέσος αριθµός προσωπικού τα τρία τελευταία έτη) 

αναλύοντας κυρίως τους τοµείς δραστηριότητας παρόµοιων ή 

συναφών µε τα επιµέρους τµήµατα του φυσικού αντικειµένου του 

Έργου (περιγραφή αντικειµένου και του συνολικού χρόνου 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης). 

 Υποβολή πίνακα µε προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διαθέτει, παρόµοια 

ή συναφή µε τα επιµέρους τµήµατα του φυσικού αντικειµένου του 

Έργου. 

12 Λόγοι Αποκλεισµού των Υποψηφίων 

12.1 Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί, µε συνέπεια ν’ απορρίπτονται οι 

υποψηφιότητές τους: 

 Όσοι σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής µε 

οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 

α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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β) ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 

1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

 Όσοι βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες τους έχουν 

ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη 

από τις κοινοτικές και εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 Όσοι για τους οποίους έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη 

από τις κοινοτικές και εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική 

διαγωγή τους βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου. Ως αδικήµατα 

που σχετίζονται µε την επαγγελµατική διαγωγή των υποψηφίων νοούνται η 

υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η 

δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία. 

 Όσοι έχουν διαπράξει ή υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού 

παραπτώµατος, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική 

νοµοθεσία. Ως υποχρεώσεις καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

νοούνται τόσο οι υποχρεώσεις κύριας και επικουρικής κοινωνικής 

ασφάλισης των µισθωτών του Υποψηφίου, όσο και οι υποχρεώσεις 

κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου του Υποψηφίου, αν είναι φυσικό πρόσωπο 
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ή των διοικητών του, αν είναι νοµικό πρόσωπο που έχει νόµιµη 

υποχρέωση να τους ασφαλίζει. 

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την 

πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

 Όσοι είναι ένοχοι ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται µε την Προκήρυξη. 

 Όσοι αποκλείστηκαν από ∆ιαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε 

απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για προµήθειες από 

κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή και Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 

µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

 Όσοι έχουν στο ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο ή απασχολούν ή πρόκειται να 

απασχολήσουν για την υλοποίηση του Έργου µε σχέση εργοδότη / 

υπαλλήλου (α) οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετάσχει στην Ε∆∆ ή / και στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, και (β) τους 

συζύγους και τους συγγενείς µέχρι β’ βαθµού των παραπάνω προσώπων. 

 Όσοι έχουν συµπεριλάβει στο Υποψήφιο Σχήµα τους Μέλη που 

συµµετέχουν και σε άλλο Υποψήφιο Σχήµα ή νοµικά η φυσικά πρόσωπα 

ως Υπεργολάβους ή συµβούλους που συµµετέχουν και σε άλλο Υποψήφιο 

Σχήµα ως Μέλη ή ως Υπεργολάβοι ή ως σύµβουλοι.  

 Όσοι δεν πληρούν και δεν έχουν προσκοµίσει τα προβλεπόµενα στην παρ. 

11.5 υποχρεωτικά έγγραφα και δικαιολογητικά σχετικά µε την 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τεχνική / επαγγελµατική ικανότητα. 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε Μέλος της 

ένωσης / κοινοπραξίας. 

12.2 Τα υποδείγµατα των δικαιολογητικών συµµετοχής των Υποψηφίων 

περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.  

12.3 Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία ή η Προσφορά του 

απορρίπτεται και για όσους άλλους λόγους προβλέπονται στην Προκήρυξη.  
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13 Υποχρεώσεις της υποψήφιας ένωσης / κοινοπραξίας 

13.1 Υποψήφια ένωση / κοινοπραξία υποβάλλει κοινή Προσφορά, εκπροσωπούµενη 

από τον κοινό εκπρόσωπο ή από τον αντικαταστάτη του, σύµφωνα µε την παρ. 

11.2 της παρούσας. 

13.2 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε 

ολόκληρο µε τα υπόλοιπα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

ανάδειξης της ένωσης / κοινοπραξίας ως Αναδόχου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

µέχρι την πάροδο και της περιόδου εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης του Έργου που θα υλοποιηθεί.  

13.3 Σε περίπτωση που η υποψήφια ένωση / κοινοπραξία αναδειχθεί Ανάδοχος του 

Έργου, αυτή θα συστήσει κοινοπραξία, αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή 

πριν την υπογραφή της Σύµβασης, στην οποία θα καθορίζονται όσα αναφέρονται 

στην παρ. 37.4 της παρούσας.  

13.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας σπουδαίου λόγου ή λόγω ανωτέρας βίας, Μέλος που 

συµµετέχει στην ένωση/ κοινοπραξία δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του µέρους του Έργου που σύµφωνα µε την Προσφορά ανέλαβε 

να εκτελέσει και το οποίο ελήφθη υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

Προσφορών, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη για την 

υλοποίηση του συνόλου του Έργου, συµπεριλαµβανοµένων του συνόλου του 

εξοπλισµού και των υπηρεσιών έναντι του Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος. Εάν η 

παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν το καθένα σε ολόκληρο την ευθύνη έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του Έργου µε το ίδιο Συµβατικό Τίµηµα 

και τους ίδιους όρους. Η αντικατάσταση του Μέλους αυτού µπορεί να γίνει µόνο 

αν επιτρέπεται από την παρούσα. 

14 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

14.1 Οι τιµές των Προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιµές θα 

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

(λειτουργικά έξοδα, µετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, εκπαίδευσης, κ.λ.π.) 

συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. Οι τιµές χωρίς Φ.Π.Α. θα 

είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 
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14.2 Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

14.3 Από τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή 

µονάδας για κάθε είδος εξοπλισµού, λογισµικού, και κάθε είδος προσφερόµενης 

υπηρεσίας.  

14.4 Υπηρεσίες / µονάδες εξοπλισµού, λογισµικού που προσφέρονται δωρεάν θα 

αναγράφονται στους πίνακες που βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV µε την ένδειξη 

"ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" ή “∆ΩΡΕΑΝ” στη στήλη τιµών. Σε κάθε περίπτωση όµως που 

έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ" ή “∆ΩΡΕΑΝ” θεωρείται ότι οι υπηρεσίες / ο εξοπλισµός / το λογισµικό 

προσφέρονται δωρεάν. 

14.5 Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ του γινοµένου των τιµών µονάδας 

και ποσοτήτων και της συνολικής τιµής προσφοράς, υπερισχύει η χαµηλότερη 

των δύο µε την προϋπόθεση ότι η ασυµφωνία αυτή δεν καθιστά την προσφορά 

απαράδεκτη για αξιολόγηση. 

14.6 Το Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα δεν υπόκειται σε αναπροσαρµογή κατά την διάρκεια 

ισχύος της Προσφοράς και της εκτέλεσης του Έργου. Ο Υποψήφιος τεκµαίρεται 

ότι έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονοµικά 

µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεσή του και εγγυάται για την 

ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του προϋπολογισµού του. Κατά συνέπεια, 

καµία αξίωση για πρόσθετη αµοιβή δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον 

Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ο οποίος θα δηλώνει στην Σύµβαση που θα 

υπογραφεί, ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώµατα που προκύπτουν από τα 

άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

15 Ισχύς των Προσφορών 

15.1 Οι Προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους Υποψηφίους για 

έξι (6) µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Προσφορών που ορίζεται 

στο άρθρο 7, ήτοι µέχρι και την 17.07.2007. 

15.2 Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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15.3 Η ανακοίνωση στους Υποψηφίους της κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο 

µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, δεσµεύει όµως τον 

Υποψήφιο µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 

ανακηρυχθέντος ως αναδόχου Υποψηφίου, η ανάθεση γίνεται στον Υποψήφιο 

που υπέβαλε την 2η νικήτρια Προσφορά, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, 

και ούτω καθεξής. 

15.4 Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε αυτήν µέχρι το ήµισυ του χρόνου ισχύος 

που ορίζεται στην παρ. 15.1 της παρούσας. Περαιτέρω παράταση του χρόνου 

ισχύος των προσφορών είναι δυνατή µε την έγγραφη συγκατάθεση των 

Υποψηφίων. Προς τούτο, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει ερώτηµα προς τους 

Υποψηφίους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Οι Υποψήφιοι, στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες.  

15.4.1 Αν η απάντηση είναι καταφατική, δηλαδή αποδεχθούν την παράταση, οι 

Υποψήφιοι οφείλουν, ταυτόχρονα µε την απάντηση, να καταθέσουν 

ανανεωµένες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, ώστε η 

ισχύς τους να µη λήγει νωρίτερα από τρεις (3) µήνες µετά την πάροδο 

του χρόνου παράτασης της ισχύος των Προσφορών.  

15.4.2 Αν η απάντηση κάποιου Υποψηφίου είναι αρνητική, δηλαδή δεν 

αποδέχεται την παράταση ισχύος της Προσφοράς του ή δεν δώσει καµία 

απάντηση ή αν, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, δεν καταθέσει 

ταυτόχρονα ανανεωµένη χρονικά, όπως πιο πάνω ορίζεται, την 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τότε θεωρείται ότι αποσύρεται του 

∆ιαγωνισµού και δεν συµµετέχει στην παραπέρα διαδικασία. Στις 

περιπτώσεις αυτές, δεν γεννάται δικαίωµα αποζηµίωσης για 

οποιονδήποτε Υποψήφιο. Η εγγύηση συµµετοχής δεν καταπίπτει και 

επιστρέφεται στον Υποψήφιο που αποχωρεί. 

15.4.3 Σε κάθε περίπτωση µόνη η πάροδος της ισχύος των Προσφορών των 

Υποψηφίων ή/και των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών συµµετοχής 

δεν τεκµαίρει την έλλειψη του ενδιαφέροντος του Υποψηφίου από τη 

διαγωνιστική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, ακόµη και σε περίπτωση που 

Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. Τεύχος Προκήρυξης / 23 
 



Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την «Αναβάθµιση και Λειτουργία του Κόµβου «Οδυσσέας» σε Πύλη 
του Ελληνικού Πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο» 

έχει παρέλθει η ισχύς των Προσφορών ή/και έχει λήξει η ισχύς των 

αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών, θεωρείται ότι το ενδιαφέρον του για 

την Κατακύρωση της Οµάδας Έργου υφίσταται, εκτός αν ο Υποψήφιος 

δηλώσει ρητά, ότι δεν επιθυµεί να συµµετέχει πλέον στη διαγωνιστική 

διαδικασία. ∆ιαφορετικά, δηλαδή, εφόσον αυτός συνεχίσει να συµµετέχει, 

οφείλει µόλις ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει την ισχύ 

της Προσφοράς του και της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, υπέχοντας διαφορετικά έναντι του ΟΠΕΠ κάθε ευθύνη για 

κάθε ζηµία που αυτός θα υποστεί. 

16 Εναλλακτικές Προσφορές 

16.1 Οι Υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν µία µόνο Προσφορά. Εναλλακτικές 

προσφορές για το Έργο, δεν γίνονται δεκτές. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

17 Γενική περιγραφή 

Σκοπός του υφιστάµενου Κόµβου είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για αύξηση των 

επισκεπτών του, µε την κάλυψη των αναγκών πολλών και διαφορετικών οµάδων 

χρηστών, µε την παροχή προσαρµοσµένου περιεχοµένου και ενός εκτεταµένου 

συνόλου υπηρεσιών αναζήτησης. Οι στόχοι που εξυπηρετεί ο Κόµβος είναι οι εξής: 

 η προσαρµογή του περιβάλλοντος διεπαφής (user interface), της αισθητικής και 

της λειτουργικότητας του Κόµβου µε τα σηµερινά δεδοµένα στο χώρο του 

∆ιαδικτύου 

 η παροχή υποδοµών για οργανωµένη διαχείριση του περιεχοµένου 

 η δηµιουργία ευέλικτου και σύγχρονου συστήµατος πλοήγησης 

 η διάθεση του περιεχοµένου µέσω ενός πλήθους υπηρεσιών πληροφόρησης και 

διαδραστικών εφαρµογών 

 η εισαγωγή προτύπων παρουσίασης της επιστηµονικής πληροφορίας, η οποία 

πληροί τα κριτήρια που έχουν τεθεί τόσο από την αρχαιολογική κοινότητα, όσο 

και από διάφορους παγκόσµιους πολιτιστικούς οργανισµούς που ασχολούνται µε 

την τεκµηρίωση και την παρουσίαση πολιτιστικών αγαθών µε ηλεκτρονικά µέσα 

(ICOM, CIDOC, Dublin Core κλπ). 

Πιο συγκεκριµένα, ο Κόµβος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» εστιάζει στην παρουσίαση της αρχαίας 

ελληνικής, βυζαντινής και νεότερης ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και παρέχει 

επιπλέον: (α) διαδραστικές εφαρµογές για την προβολή των αρχαιολογικών χώρων, 

των µουσείων και των µνηµείων της Ελλάδας και (β) πολλαπλές διασυνδέσεις µε 

τους υπόλοιπους κόµβους που διαχειρίζονται και παρέχουν σχετική πληροφορία, 

όπως οι διαδικτυακοί τόποι www.hch.culture.gr και www.yppo.gr. 

Οι χρήστες του Κόµβου εντοπίζουν µε ποικίλους τρόπους πλοήγησης το 

περιεχόµενο που τους ενδιαφέρει, ενώ παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του 

χρήστη στην πληροφορία µέσω διαδραστικών εφαρµογών, οι οποίες είναι: ο 

πολιτιστικός χάρτης, το χρονολόγιο, το γλωσσάρι και το δυναµικό φωτογραφικό 

αρχείο.  

Η λειτουργική δοµή το Κόµβου, καθώς και διαθέσιµο περιεχόµενο παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. 
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18 Λειτουργική δοµή του Κόµβου 

Λειτουργικά, ο Κόµβος παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών πληροφόρησης και 

διαδραστικών εφαρµογών για την διάθεση του περιεχοµένου προς τους χρήστες, 

µέσω των ιστοσελίδων του.  

18.1 Υπηρεσίες πληροφόρησης - Παρουσίαση περιεχοµένου 

Για την παρουσίαση του περιεχοµένου, οι ιστοσελίδες του Κόµβου ακολουθούν τη 

λειτουργική διάρθρωση που παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήµα 1.  

Βάσει της διάθρωσης αυτής οι υπηρεσίες του Κόµβου διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

 Στις βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης, που περιλαµβάνουν την παρουσίαση του 

περιεχοµένου που αφορά στα Μουσεία, Μνηµεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, 

Αφιερώµατα και ∆ιασυνδέσεις. Ειδικότερα, για την παρουσίαση των Μνηµείων, 

Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ακολουθείται µια διάκριση του 

περιεχοµένου, βάσει: 

 Θεµατικών κατηγοριών 

 Αλφαβητικής κατάταξης 

Επιπλέον, για τις οντότητες αυτές πληροφορίας υπάρχει ειδική υπηρεσία 

αναλυτικής αναζήτησης. 

 Στις πρόσθετες υπηρεσίες πληροφόρησης, οι οποίες περιλαµβάνουν την 

παρουσίαση Μνηµείων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί «µνηµεία παγκόσµιας 

κληρονοµιάς» (Μνηµεία Unesco), αφιερώµατα και την υπηρεσία της Γενικής 

αναζήτησης του Κόµβου. 

 Στις διαδραστικές εφαρµογές, οι οποίες περιγράφονται στην παρ. 28. 

 Στις διασυνδέσεις µε άλλους πληροφοριακούς διαδικτυακούς τόπους. 
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Σχήµα 1: Λειτουργική διάρθρωση του Κόµβου 
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18.2 ∆ιαδραστικές εφαρµογές 

Οι διαδραστικές εφαρµογές που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στον Κόµβο, είναι 

το Χρονολόγιο, ο Πολιτιστικός Χάρτης, το Γλωσσάρι και η Φωτοθήκη και 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

18.2.1 Χρονολόγιο 

Η διαδραστική αυτή εφαρµογή παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα 

πλοήγησης µέσα από το χρονολόγιο της ελληνικής ιστορίας και τέχνης σε 

σηµαντικά γεγονότα, παραταγµένα στον άξονα του χρόνου, ο οποίος 

περιλαµβάνει όλες τις περιόδους της ελληνικής προϊστορίας και ιστορίας, από 

την Εποχή του Λίθου ως τις µέρες µας. Επιπλέον, παρουσιάζει εικόνες 

κινητών και ακίνητων εκθεµάτων κάθε εποχής, χωρισµένα σε θεµατικές 

ενότητες. 

18.2.2 Πολιτιστικός χάρτης 

Ο Πολιτιστικός χάρτης, µε γεωγραφικά όρια την Ελλάδα, παρουσιάζει βάσει 

κριτηρίων που επιλέγει και προσδιορίζει ο χρήστης, τη χωρική κατανοµή των 

επιµέρους αντικειµένων του Κόµβου. Στον χάρτη αυτόν παρέχεται η 

δυνατότητα προβολής αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων, 

ειδικότερα των µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς, καθώς και πληροφορίας 

που αφορά στην παρουσίαση του πολιτικού χάρτη της Ελλάδας.  

Η εφαρµογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να εκτελέσει ένα 

πλήθος ενεργειών, µε τις οποίες µπορεί να: 

 µορφοποιήσει, µετακινήσει, ή περιορίσει τον χάρτη, µε την εισαγωγή 

σχολίων, την µεγέθυνση ή εστίαση µιας περιοχής ή ακόµα και µε την 

χρήση σχεδιαστικού εργαλείου 

 παρουσιάσει την κατάσταση των επιλόγων κάθε στιγµή εκτέλεσης της 

εφαρµογής 

 αναζητήσει βοηθητική πληροφορία όσον αφορά στον τρόπο χρήσης και 

την πλοήγηση στον χάρτη 

 παρουσιάσει συνοπτικά, πληροφορία που σχετίζεται µε τα αντικείµενα που 

απεικονίζονται στον χάρτη, µετά από επιλογή του χρήστη 
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 µεταβεί από την εφαρµογή στην σελίδα παρουσίασης ενός αντικειµένου 

του Κόµβου, µε την χρήση κατάλληλων συνδέσµων 

18.2.3 Γλωσσάρι 

Το Γλωσσάρι παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα αναζήτησης ιστορικών ή 

µυθικών προσώπων µε αλφαβητικά κριτήρια. Για κάθε ένα πρόσωπο, 

παρουσιάζεται η βιογραφία του και αντίστοιχη εικόνα, όταν αυτή υπάρχει. Η 

εφαρµογή επιπλέον ενεργοποιείται από τις ιστοσελίδες του Κόµβου, µε τη 

χρήση συνδέσµων, όπου είναι απαραίτητη η αναφορά ενός προσώπου που 

σχετίζεται άµεσα µε το αντικείµενο της ιστοσελίδας, µε κάποια συγκεκριµένη 

ιδιότητα. 

18.2.4 Φωτοθήκη  

Η Φωτοθήκη (ή Φωτογραφικό αρχείο) παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να 

αναζητήσει τις εικόνες / αντικείµενα που προβάλλονται µέσα από τις 

ιστοσελίδες του Κόµβου, µε κριτήρια την χρονική και θεµατική τους κατανοµή. 

Για κάθε ένα αντικείµενο η εφαρµογή της Φωτοθήκης παρέχει: 

 ∆υνατότητα παρουσίασης της φωτογραφίας του αντικειµένου σε δύο 

επιπλέον µεγαλύτερα µεγέθη 

 ∆υνατότητα µετάβασης στη σελίδα του αντικειµένου, όπου παρουσιάζεται 

πλήρως όλη η πληροφορία που το περιγράφει 

 Οι σχέσεις του αντικειµένου µε άλλα αντικείµενα του Κόµβου 

 Περιορισµένη πληροφορία για την συνοπτική παρουσίαση του 

αντικειµένου, στα πλαίσια αυτής της ίδιας εφαρµογής 

19 Το διαθέσιµο περιεχόµενο 

Το περιεχόµενο το οποίο είναι διαθέσιµο για την υποστήριξη και λειτουργία του 

Κόµβου διαχωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες που είναι οι εξής: 

 Περιεχόµενο της Βάσης ∆εδοµένων 

 Πρωτογενές περιεχόµενο 

 Μεταφρασµένα κείµενα 

 

19.1 Η Βάση ∆εδοµένων 
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Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στον Κόµβο, µέσω των ιστοσελίδων και των 

εφαρµογών του, µε τον τρόπο που αναφέρθηκε στην παρ. 18, είναι οργανωµένο, 

αρχειοθετηµένο, καταχωρηµένο και ευρετηριασµένο στη Βάση ∆εδοµένων του 

Κόµβου.  

Σε εννοιολογικό επίπεδο, η Βάση ∆εδοµένων αποτελείται από επτά βασικές 

οντότητες δεδοµένων και από τρεις δευτερεύουσες οντότητες, οι οποίες είναι: 

 Βασικές οντότητες 

 Μουσεία 

 Εκθέσεις 

 Εκθέµατα 

 Αρχαιολογικοί Χώροι 

 Γλωσσάρι 

 Σύνδεσµοι 

 ∆ευτερεύουσες οντότητες 

 Χρονικές εποχές 

 Τόποι 

 Βιβλιογραφία 

Κάθε µια από τις οντότητες αυτές προσδιορίζεται / περιγράφεται / αποτελείται από 

ένα πλήθος επιµέρους πεδίων. Τα πεδία αυτά επιλέχθηκαν µε γνώµονα την ορθή και 

επιστηµονική τεκµηρίωση κάθε οντότητας και έχουν οµαδοποιηθεί (ανά οντότητα) σε 

κλάσεις πληροφορίας. Οι κλάσεις αυτές, τα πεδία τους και η κατανοµή τους στις 

οντότητες παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

Σε λογικό και φυσικό επίπεδο όλες οι οντότητες, καθώς και οι συσχετίσεις µεταξύ 

τους, υλοποιήθηκαν µε την κατασκευή βασικών πινάκων. 

Εκτός των βασικών πινάκων, στη Βάση ∆εδοµένων του Κόµβου υλοποιήθηκαν 

επιπλέον αντικείµενα, τα οποία είναι των εξής τύπων: 

 Ευρετήρια (indexes): µε στόχο την ευκολότερη και πιο γρήγορη αναζήτηση στους 

βασικούς πίνακες. 
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 Όψεις πινάκων (views): για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των 

ιστοσελίδων του Κόµβου και την εξασφάλιση προστασίας δεδοµένων σε επίπεδο 

πρόσβασης εγγραφών. 

 Ακολουθίες (sequences): για την διαχείριση των πρωτευόντων κλειδιών των 

πινάκων. 

 Πακέτα αποθηκευµένων διαδικασιών (packages): για την εκτέλεση ειδικών 

λειτουργιών µε κλήση τους είτε από τα προγράµµατα εφαρµογών είτε από άλλες 

αποθηκευµένες διαδικασίες. Αναφορικά, οι λειτουργίες που εξυπηρετούν τα 

αντικείµενα αυτά είναι οι εξής: 

 ∆ιαχείριση βασικών οντοτήτων (εισαγωγή, ενηµέρωση, διαγραφή, 

ανάκτηση), µε την επιβολή ειδικών κριτηρίων που εξαρτώνται από 

τους περιορισµούς που θέτουν οι συσχετίσεις των πινάκων και οι 

λειτουργικές απαιτήσεις είτε των ιστοσελίδων του Κόµβου, είτε της 

Εφαρµογής ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Ε∆Π). 

 ∆ιαχείριση δευτερευόντων οντοτήτων (εισαγωγή, ενηµέρωση, 

διαγραφή, ανάκτηση). Αυτή η λειτουργία αφορά κυρίως στην Ε∆Π. 

 ∆ιαχείριση ληµµάτων. Η λειτουργία αυτή αφορά στην διαχείριση και 

παρακολούθηση της επεξεργασίας των ληµµάτων, τα οποία 

αποτελούν τα οποιαδήποτε κείµενα εµφανίζονται στις ιστοσελίδες του 

Κόµβου. 

 Παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών της Ε∆Π στο 

περιεχόµενο των βασικών πινάκων της Βάσης ∆εδοµένων 

 Αναζήτηση και ανάκτηση εξωτερικών συνδέσµων. 

 ∆ιαχείριση πολυµεσικής πληροφορίας, η οποία εξυπηρετεί τις 

λειτουργικές απαιτήσεις των ιστοσελίδων του Κόµβου και την Ε∆Π. 

 Ειδικές λειτουργίες που εξυπηρετούν την εκτέλεση των εφαρµογών 

του Χάρτη και του Χρονολογίου 

 Ειδικές λειτουργίες που εκτελούνται κατά την «αναζήτηση», γενική ή 

αναλυτική, µέσω των ιστοσελίδων του Κόµβου. 

 Συναρτήσεις (functions): για την εκτέλεση ειδικών λειτουργιών µε την κλήση του 

από αποθηκευµένες διαδικασίες. 
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 Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες (triggers): για την αυτόµατη εκτέλεση ειδικών 

διαδικασιών χωρίς την κλήση τους από τα προγράµµατα εφαρµογών των 

ιστοσελίδων του Κόµβου. 

19.2 Το πρωτογενές υλικό 

Το πρωτογενές υλικό αφορά στο οπτικό υλικό που έχει µέχρι σήµερα συλλεχθεί, σε 

ψηφιακή και έντυπη µορφή, και χρησιµοποιείται για την παρουσίαση των Μουσείων, 

Μνηµείων, Αρχαιολογικών Χώρων, Εκθέσεων και Εκθεµάτων στις ιστοσελίδες του 

Κόµβου. Ποσοτικά, το οπτικό αυτό υλικό κατανέµεται και καταµετρείται ως εξής: 

 Ψηφιακό υλικό: 2500 σελίδες ληµµάτων ιστορικού και αρχαιολογικού 

περιεχοµένου, 8000 φωτογραφίες και 225 χάρτες / κατόψεις 

 Έντυπο υλικό: 900 φωτογραφίες, 100 slides και 200 κατόψεις 

Τµήµα του οπτικού υλικού έχει καταχωρηθεί στη Βάση ∆εδοµένων και εµφανίζεται 

στις ιστοσελίδες του Κόµβου. Ποσοτικά, το υλικό αυτό αφορά 3424 εικόνες.  

19.3 Μεταφρασµένα κείµενα 

Τα διαθέσιµα κείµενα στην Ελληνική γλώσσα καταµετρούνται στις δύο χιλιάδες 

πεντακόσιες (2500) σελίδες ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχοµένου, σε µορφή 

αρχείων Microsoft Office Word (font: Times New Roman, Regular, 12). Από αυτές, οι 

900 σελίδες έχουν µεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα, από τις οποίες, στις 790 έχει 

ολοκληρωθεί και η διαδικασία της επιµέλειας.  

20 Υλικό παράδοσης στον Ανάδοχο 

Το υλικό το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο ως πρωτογενές θα αποτελείται από: 

 Όλο το διαθέσιµο περιεχόµενο, όπως αυτό έχει περιγραφεί στην παρ. 19 

 Τις ιστοσελίδες του Κόµβου, µέσω ειδικής πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο της 

Αναθέτουσας Αρχής 

 Επιπλέον πρωτογενές περιεχόµενο, όπως αυτό πιθανόν να έχει προκύψει µέχρι 

την ανάδειξη του Αναδόχου, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Όσον αφορά στο διαθέσιµο περιεχόµενο που θα παραλάβει ο Ανάδοχος, ποσοτικά 

και κατά προσέγγιση υπολογίζεται σε:  
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 Εποπτικό υλικό: 

 8000 φωτογραφίες και 225 χάρτες/κατόψεις σε ψηφιακή µορφή. 

 900 φωτογραφίες, 100 slides και 200 κατόψεις σε έντυπη µορφή. 

 Λήµµατα: 

 2500 σελίδες ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχοµένου σε µορφή 

doc, εκ των οποίων οι 900 σελίδες έχουν υποστεί ελληνική επιµέλεια 

και είναι µεταφρασµένες στα αγγλικά. 

 790 από τις 900 έχουν υποστεί και επιµέλεια µετάφρασης στην 

αγγλική 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

21 Εισαγωγή 

Ο Κόµβος «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» (http://www.culture.gr) αποτελεί από το 1995 έως σήµερα 

τον πληροφοριακό κόµβο του Υπουργείου Πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο. Το 

περιεχόµενο του Κόµβου αντικατοπτρίζει τον διττό ρόλο του ΥΠ.ΠΟ., τόσο ως 

κυβερνητικού οργανισµού, όσο και ως του µεγαλύτερου πολιτιστικού οργανισµού 

στην Ελλάδα και ενός από τους σηµαντικότερους και µεγαλύτερους πολιτιστικούς 

οργανισµούς παγκοσµίως. Ο Κόµβος στοχεύει στην πληροφόρηση και στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές του µε το ΥΠ.ΠΟ. και 

συγχρόνως είναι ένας κόµβος µε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, 

µέσω του οποίου προβάλλεται η ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά, η πολιτιστική 

δραστηριότητα και γενικότερα ο ελληνικός πολιτισµός.  

21.1 Η λειτουργία και η ανάπτυξη του Κόµβου διέπεται από τις εξής αρχές: 

 Η διασφάλιση της επιστηµονικής εγκυρότητας, της πληρότητας, της αξιοπιστίας 

του πολιτιστικού περιεχοµένου και ο σεβασµός στην αυθεντικότητα της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 Ο σεβασµός στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και στα ενδιαφέροντα των 

ηλεκτρονικών επισκεπτών από όποιο σηµείο του παγκόσµιου ∆ιαδικτύου και αν 

προέρχονται. 

 Η ενθάρρυνση της συµµετοχής του επιστηµονικού και πολιτιστικού ανθρώπινου 

δυναµικού της χώρας για την παραγωγή και επικαιροποίηση του περιεχοµένου 

και η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών και των 

κατόχων του περιεχοµένου. 

 Ο κόµβος λειτουργεί και αναπτύσσεται χάριν του δηµόσιου συµφέροντος της 

χώρας και έχει κοινωφελή σκοπό. Η όποια οικονοµική αξιοποίηση µπορεί να 

προέλθει µόνο από την παροχή πρόσβασης σε εξειδικευµένες κατηγορίες του 

περιεχοµένου του. 

Το αντικείµενο του παρόντος Έργου είναι η προµήθεια, ανάπτυξη και λειτουργία της 

απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής και υπηρεσιών, για την προβολή του 

Ελληνικού Πολιτισµού στο διαδίκτυο, µέσω µιας νέας Πύλης (portal). 
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22 Σκοπός και Στόχοι 

22.1 Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη της Πύλης «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» για την διαρκή, 

κεντρική, συστηµατική και αξιόπιστη επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισµού στο 

παγκόσµιο ∆ιαδίκτυο. Η Πύλη στοχεύει πρωτίστως στον παγκόσµιο 

ηλεκτρονικό επισκέπτη, µε βασικό στόχο να αποτελεί την αιχµή και το 

σηµαντικότερο µέσο διάδοσης και ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτισµού στην 

ψηφιακή εποχή. 

22.2 Ειδικότεροι στόχοι του Έργου είναι:  

 Η ανάπτυξη των υποδοµών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την 

κεντρική, συστηµατική και αξιόπιστη επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισµού στο 

παγκόσµιο ∆ιαδίκτυο µέσω της µετατροπής του υφιστάµενου κόµβου 

πληροφόρησης του Υπουργείου Πολιτισµού, του κόµβου «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ», σε 

∆ιαδικτυακή Πύλη. 

 Η συνέχιση, η εξέλιξη, η διαρκής επέκταση και η εξασφάλιση της επιχειρησιακής 

και λειτουργικής βιωσιµότητας της Πύλης στο ∆ιαδίκτυο. 

 Η Εξασφάλιση του επικοινωνιακού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, επιµορφωτικού, 

τουριστικού και ευρύτερα κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Πύλης µε 

διεθνή διάσταση και απήχηση. 

 Η αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών του παγκόσµιου ∆ιαδικτύου για το 

περιεχόµενο της Πύλης µέσω της κάλυψης πολλαπλών ενδιαφερόντων των 

επισκεπτών και της παροχής εκτεταµένων διαδραστικών υπηρεσιών για τους 

επισκέπτες της Πύλης 

 Η πληροφόρηση και η εξυπηρέτηση του πολίτη σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές του 

µε το ΥΠΠΟ. 

23 Χρήστες του συστήµατος 

Η Πύλη θα υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες χρηστών: 

 «Εσωτερικοί - ∆ιαχειριστές» χρήστες, οι οποίοι θα αποτελούν προσωπικό της 

Αναθέτουσας Αρχής ή/και του ΥΠΠΟ και θα αναλάβουν τη συντήρηση και 

ενηµέρωση (του περιεχοµένου και των υπηρεσιών) της Πύλης. Οι χρήστες αυτοί 

θα αποτελούν την Οµάδα ∆ιαχείρισης της Πύλης. Ειδικότερα, οι χρήστες που θα 
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είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση του περιεχοµένου της Πύλης, θα αναφέρονται 

ως Οµάδα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (Ο∆Π). 

 «Εσωτερικοί» χρήστες, οι οποίοι αποτελούν µέλη του προσωπικού των 

Υπηρεσιακών Μονάδων και θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν / 

ενηµερώνουν το περιεχόµενο που προβάλλεται στην Πύλη, µέσω µιας 

συγκεκριµένης διαδικασίας (παρ. 25.8.4). Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 

προβλέπει τη µη δηµοσιοποίηση των αλλαγών, αν δεν δοθεί προηγουµένως 

έγκριση από την Ο∆Π. 

 «Εξωτερικοί» χρήστες, οι οποίοι είναι οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα, που θα επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της Πύλης. 

Το πλήθος των εσωτερικών χρηστών υπολογίζεται σε διακόσια (200), ενώ αυτό των 

εσωτερικών διαχειριστών στους πέντε (5). Το πλήθος των σταθµών εργασίας που 

θα χρησιµοποιούν οι εσωτερικοί χρήστες ανέρχεται σε εκατό (100). 

24 Γενική περιγραφή του αντικειµένου του Έργου 

Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί µέσω της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα 

παρέχει τα εξής: 

 Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία της Πύλης για την προβολή 

του υπάρχοντος αρχειακού πολιτιστικού υλικού καθώς και την υποστήριξη 

συγκεκριµένων υπηρεσιών (online) που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της 

Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 Την προµήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισµού στις Υπηρεσιακές Μονάδες 

(ΥΜ) και του αναγκαίου κεντρικού εξοπλισµού της Πύλης. Σε κάθε περίπτωση, ο 

εξοπλισµός θα συνοδεύεται από το λογισµικό συστήµατος. 

 Την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισµικού ∆ιαχείρισης 

Βάσεων ∆εδοµένων (Database Management System - DBMS) και του 

προτεινόµενου από τον Ανάδοχο συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (Content 

Management System – CMS). 

 Την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και τη µετάφραση σε 4 ξένες γλώσσες του 

επιλεγµένων ενοτήτων του περιεχόµενου της Πύλης . 

 Τη µελέτη για την οργάνωση της λειτουργίας και διαχείρισης της Πύλης.  
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 Την εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη πρώτου 

επιπέδου της Πύλης και της εφαρµογής διαχείρισης περιεχοµένου, καθώς και στη 

χρήση των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν. 

 Επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο που θα περιλαµβάνει τη διάθεση ενός 

ειδικευµένου τεχνικού που  θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής ή του ΥΠΠΟ για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και θα είναι 

υπεύθυνος για την επίλυση κάθε σχετικού µε το Έργο προβλήµατος, αλλά και τη 

µεταφορά τεχνογνωσίας στα µέλη της Οµάδας ∆ιαχείρισης της Πύλης. 

 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας της Πύλης. 

Σε κάθε περίπτωση οι Υποψήφιοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην Προσφορά 

τους µια ολοκληρωµένη λύση και να παρέχουν επαρκή τεκµηρίωση για τον τρόπο 

υλοποίησης των παραπάνω. 

25 Λειτουργικές απαιτήσεις – προδιαγραφές 

25.1 Το Έργο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί ένα 

σύνολο απαιτήσεων και προδιαγραφών.  

Ειδικότερα παρουσιάζονται µε την ακόλουθη σειρά, τα εξής: 

 Λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του λογισµικού των ιστοσελίδων της 

Πύλης 

 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικού για τη 

διαχείριση της Πύλης, σε επίπεδο υπηρεσιών και περιεχοµένου  

 Απαιτήσεις και προδιαγραφές σε θέµατα επεξεργασίας, παραγωγής και 

επικαιροποίησης του περιεχοµένου της Πύλης 

 Απαιτήσεις και προδιαγραφές για την οργάνωση και αποθήκευση του 

περιεχοµένου της Πύλης 

 Απαιτήσεις και προδιαγραφές για την εγκατάσταση και δοκιµές ελέγχου όλου του 

συστήµατος 

 Απαιτήσεις και προδιαγραφές για την πολυγλωσσική έκδοση της Πύλης 

 Απαιτήσεις σε θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας της Πύλης 
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25.2 Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές που περιγράφονται 

παρακάτω είναι είτε υποχρεωτικά – απαραίτητα (ο Υποψήφιος βαθµολογείται 

ανάλογα στην περίπτωση που τα καλύπτει, ενώ αν δεν τα καλύπτει αποκλείεται 

της διαδικασίας), είτε προαιρετικά - επιθυµητά (ο Υποψήφιος βαθµολογείται 

ανάλογα µε τον βαθµό που τις καλύπτει και δεν αποκλείεται στην περίπτωση 

που δεν τις καλύπτει).  

25.3 Ο Υποψήφιος πρέπει να λάβει υπόψη του τα υποχρεωτικά - απαραίτητα και 

προαιρετικά- επιθυµητά αυτά λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές 

προκειµένου να συντάξει την Προσφορά του. 

25.4 Στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές που περιγράφονται 

παρακάτω, αντιστοιχούν οι Πίνακες Συµµόρφωσης που παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Οι πίνακες πρέπει να απαντηθούν υποχρεωτικά από τους 

Υποψηφίους για κάθε υποχρεωτικό ή επιθυµητό χαρακτηριστικό και 

προδιαγραφή. 

25.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εκ νέου την 

οργάνωση και διαχείριση του περιεχοµένου, καθώς και τις ιστοσελίδες της 

Πύλης και να συµπεριλάβει ή λάβει υπόψη: 

 όλους τους περιορισµούς που προκύπτουν από τη λογική διάρθρωση του 

περιεχοµένου του Κόµβου,  

 όλη την πληροφορία που συνθέτει τις οντότητες πληροφορίας του Κόµβου και 

 όλη την τρέχουσα λειτουργικότητα του Κόµβου. 

25.6 Λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των ιστοσελίδων της Πύλης 

Για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των ιστοσελίδων, µέσω των οποίων 

εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της Πύλης και παρέχονται στον χρήστη όλες οι 

υπηρεσίες της, απαιτείται ο Ανάδοχος να τηρήσει ένα πλήθος προδιαγραφών που 

αφορούν: 

 Στις υποστηριζόµενες υπηρεσίες της Πύλης 

 Σε γενικές προδιαγραφές και απαιτήσεις χρηστικότητας και διεπαφής χρήστη 

 Σε θέµατα πιστοποίησης των χρηστών 

 Στην προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων του περιεχοµένου 
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25.6.1 Οι υπηρεσίες της Πύλης 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται µέσω της Πύλης απαιτείται να ακολουθούν το 

µοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών 

«Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-government)» και αναπτύσσεται στα παρακάτω 

επίπεδα ως εξής: 

 Υπηρεσίες πληροφόρησης 

 ∆ιαδραστικές υπηρεσίες (εφαρµογές) 

 Ηλεκτρονικές συναλλαγές  

Αυτά τα επίπεδα υπηρεσιών προδιαγράφονται στη συνέχεια. 

25.6.1.1 Υπηρεσίες πληροφόρησης 

Υπηρεσίες πληροφόρησης είναι όλες οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν ή 

υποστηρίζουν την άµεση πληροφόρηση των χρηστών της Πύλης, χωρίς να 

απαιτείται η αλληλεπίδραση των χρηστών µε την Πύλη. Ο Υποψήφιος είναι 

υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην Προσφορά του τις υπηρεσίες αυτές και να 

περιγράψει αναλυτικά τη µεθοδολογία σχεδιασµού και ανάπτυξή τους, 

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης προδιαγράφονται στη συνέχεια. 

 Παρουσίαση του περιεχοµένου της Πύλης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει µέσα από τις ιστοσελίδες όλη την 

πληροφορία αρχαιολογικού και ιστορικού περιεχοµένου της Πύλης  

 Υποδοµή για παρουσίαση και διαχείριση νέων οντοτήτων πληροφορίας 

Σκοπός της Πύλης είναι η ανάδειξη πληροφορίας που αφορά συνολικά στην 

προβολή του Ελληνικού Πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο. Το διαθέσιµο περιεχόµενο του 

Κόµβου στην υφιστάµενη κατάσταση καλύπτει τµήµα του συνόλου της 

πληροφορίας αυτής. Για την κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών που θα 

προκύψουν για την παρουσίαση και διάθεση νέου περιεχοµένου της Πύλης στους 

χρήστες της, το οποίο θα αφορά οντότητες πληροφορίας που δεν έχουν 

προβλεφθεί στα πλαίσια της Παρούσας Προκήρυξης, απαιτείται ο Ανάδοχος να 

προβλέψει, σχεδιάσει και υλοποιήσει τα εξής: 

 Πρότυπη ιστοσελίδα (template), η οποία θα επιδέχεται παραµετροποίηση, 

όσον αφορά στα γραφικά της στοιχεία, στο περιεχόµενο που θα προβάλλει, 
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στο πλήθος των υποκατηγοριών που πιθανόν να απαιτείται να οριστούν για 

την ορθή, αποδοτική και πλήρη παρουσίαση της νέας οντότητας 

πληροφορίας. 

 Η πρότυπη αυτή ιστοσελίδα απαιτείται να περιλαµβάνει όλα τα βασικά µενού 

πλοήγησης που θα υπάρχουν και στις υπόλοιπες ιστοσελίδες της Πύλης. 

 Απαιτείται, η πρότυπη ιστοσελίδα να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που 

ισχύουν και για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες της Πύλης (παρ. 25.6.2) 

 Να προτείνει και να υλοποιήσει µηχανισµούς ή µεθοδολογία για: 

 Την ενσωµάτωση νέων οντοτήτων στην βάση δεδοµένων που θα σχεδιάσει 

και κατασκευάσει 

 Την κατασκευή άλλων αντικειµένων της βάσης δεδοµένων που εκτελούν 

εργασίες, άµεσα συσχετισµένες µε την ακεραιότητα των δεδοµένων 

 Την ενσωµάτωση υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων στην βάση δεδοµένων 

που θα σχεδιάσει και κατασκευάσει 

 Την διαχείριση των νέων οντοτήτων πληροφορίας από το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 Να συµπεριλάβει στην εκπαίδευση των εσωτερικών-διαχειριστών χρηστών τη 

διαχείριση όλης της απαιτούµενης διαδικασίας: (α) ενσωµάτωσης νέων 

αντικειµένων στη βάση δεδοµένων για τις νέες οντότητες πληροφορίας (β) 

εισαγωγής νέας οντότητας πληροφορίας στη βάση δεδοµένων της Πύλης, (γ) 

τη διαχείριση της νέας οντότητας µέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου και (δ) την παραγωγή, παραµετροποίηση και διαχείριση νέας 

ιστοσελίδας παρουσίασης του αντίστοιχου περιεχοµένου. 

 Αναζήτηση δελτίων τύπου και δηµοσιευµάτων 

Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση 

σε δελτία τύπου και δηµοσιεύµατα, τα οποία προέρχονται από το Γραφείο Τύπου 

του ΥΠΠΟ ή άλλες πηγές που σχετίζονται άµεσα µε το περιεχόµενο και τις 

υπηρεσίες της Πύλης.  

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει δυνατότητα αναζήτησης παλαιότερων δελτίων 

τύπου και δηµοσιευµάτων, µε βάση τη χρονολογική τους κατανοµή. Επιπλέον, ο 

χρήστης θα λαµβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο τα ηµερήσια 
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δηµοσιεύµατα, εάν ο ίδιος έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτή, κατά την 

επεξεργασία του προφίλ του. 

 Έντυπα για τον πολίτη 

Η υπηρεσία αυτή παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να ανακτήσουν αρχεία 

(έντυπα), τα οποία διαθέτει σε ηλεκτρονική µορφή το ΥΠΠΟ προς τους πολίτες 

και διευκολύνουν τις συναλλαγές τους µε το αυτό. 

 ∆υναµικό Χάρτη Πλοήγησης 

Η Πύλη απαιτείται να παρέχει ιστοσελίδα δυναµικού χάρτη πλοήγησης (sitemap), 

των βασικών θεµατικών κατηγοριών και υποκατηγοριών τους. Ο χάρτης αυτός 

απαιτείται να παρέχει την αυτοµατοποιηµένη ενσωµάτωση και άµεση πλοήγηση 

σε γνωστές και νέες θεµατικές κατηγορίες. Κάθε ιστοσελίδα απαιτείται να περιέχει 

σύνδεσµο στον χάρτη πλοήγησης. 

 Προφίλ επισκεπτών 

Βλ. παρ. 25.6.3. 

 Συχνές ερωτήσεις / Απαντήσεις 

Απαιτείται στην Πύλη να υπάρχει διακριτή θεµατική κατηγορία ή υποκατηγορία 

για τις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις αναφορικά µε τις υπόλοιπες λειτουργίες 

της Πύλης και τον τρόπο εκτέλεσης αυτών. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι 

διαδραστική, αλλά παρέχει απλή πληροφόρηση προς τον χρήστη.  

 Really Simple Syndication (RSS) υπηρεσία 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει, µε την χρήση και ανάπτυξη 

κατάλληλων τεχνολογιών και λογισµικού, τη δυνατότητα παροχής περιεχοµένου 

της Πύλης σε RSS (µτφ. Πραγµατικά Απλή Αναδηµοσίευση) εφαρµογές. Βασικός 

στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η ενηµέρωση των χρηστών της Πύλης µε 

ανακοινώσεις, δελτία τύπου και γενικά πληροφορία του ενδιαφέροντός τους, µε 

τη διάθεση τίτλων, περιγραφών και συνδέσµων προς ενότητες περιεχοµένου της 

Πύλης. Η υπηρεσία αυτή θα εξυπηρετεί: 

 On line ενηµέρωση και συλλογή µόνο των πληροφοριών που 

ενδιαφέρουν τον χρήστη 

 ∆υνατότητα άµεσης σύνδεσης µε το πλήρες περιεχόµενο 
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 ∆ηµιουργία αρχείου όλων των σχετικών θεµάτων ανά κατηγορία 

Επιπλέον. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην υπηρεσία 

αυτή, όρους οι οποίοι θα περιορίζουν και θα προδιαγράφουν κατ’ 

ελάχιστον: 

 Τη χρήση της υπηρεσίας σε προσωπικό και όχι σε εµπορικό επίπεδο 

 Την Αναθέτουσα Αρχή και την Πύλη του «Ο∆ΥΣΣΕΑ», ως πηγή του 

περιεχοµένου 

 Το δικαίωµα της Αναθέτουσας Αρχής για αποκλεισµό χρήσης της 

υπηρεσίας 

Τα παραπάνω αποτελούν µια αρχική προσέγγιση, η οποία θα εξειδικευτεί περαιτέρω 

κατά τη Μελέτη Εφαρµογής (παρ. 31.2) του Έργου. 

25.6.1.2 ∆ιαδραστικές εφαρµογές 

Η ανάδειξη των «ευαίσθητων» πολιτιστικών δεδοµένων µέσω φιλικών προς το 

χρήστη διαδραστικών εφαρµογών αποτελεί αναγκαιότητα για µια ολοκληρωµένη και 

ελκυστικά διαρθρωµένη παρουσίαση του συνόλου της πολιτιστικής  κληρονοµιάς. 

Σκοποί της χρήσης ειδικών λειτουργιών είναι η ενίσχυση της διαδραστικότητας, η 

διευκόλυνση της κατανόησης των παρεχοµένων πληροφοριών και της πλοήγησης 

στον κόµβο. 

Η Πύλη θα λειτουργεί ως µέσω αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους χρήστες και θα 

παρέχει διαδραστικές υπηρεσίες / εφαρµογές που θα περιλαµβάνουν: 

 Γλωσσάρι 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη διαδραστική εφαρµογή του 

Γλωσσαρίου, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί και παρουσιαστεί στην παρ. 18.2.3. 

 Χρονολόγιο 

Λαµβάνοντας υπόψη την αρχιτεκτονική της ήδη αναπτυγµένης στον υφιστάµενο 

Κόµβο εφαρµογής, είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο ο 

εµπλουτισµός της µε επιπρόσθετες λειτουργίες, οι οποίες θα είναι πιο φιλικές στο 

χρήστη και θα διασφαλίσουν τη βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας της τέχνης 

µέσω της αναγωγής των κινητών και ακίνητων µνηµείων της σε ευδιάκριτα 

χρονικά πλαίσια.  
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Έτσι, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει, ότι το σύνολο των µνηµείων, 

χώρων και εκθεµάτων, βάσει της χρονολόγησης και της θεµατικής 

κατηγοριοποίησής τους, θα σηµαίνονται στη γραµµή του χρονολογίου 

συνοδευόµενα από µικρή φωτογραφία που θα συνδέει το κάθε αντικείµενο µε την 

τελική σελίδα ανάλυσής του. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει την αντίστροφη 

λειτουργικότητα της εφαρµογής, έτσι ώστε να µπορεί ο χρήστης από τη σελίδα 

ανάλυσης ενός συγκεκριµένου αντικειµένου να οδηγείται στο χρονολόγιο στην 

αντίστοιχη χρονική εποχή. 

 Βιβλιοθήκη προσωπικών δεδοµένων (myCulture) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει προσωπική βιβλιοθήκη για 

τον κάθε χρήστη, ως αποτέλεσµα της λειτουργίας profiling, µε ενδεικτικό όνοµα 

«myCulture», η οποία θα κεντρίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη της Πύλης, 

καθώς θα του παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξει προσωπικό ενδιαφέρον, να 

αποθηκεύσει τις επιµέρους επιλογές του στη βιβλιοθήκη του και να τις 

αξιοποιήσει ποικιλοτρόπως.  

Το «myCulture» θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποστείλει ως κάρτες, είτε 

ηλεκτρονικές είτε έντυπες, φωτογραφίες εκθεµάτων, χώρων και µνηµείων, 

συµµετέχοντας στη µορφοποίηση του φόντου και προσθέτοντας το προσωπικό 

του σχόλιο.  

Επιπλέον, κάθε αντικείµενο που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του θα έχει ανεξάρτητη 

και µεµονωµένη απεικόνιση στο χρονολόγιο, καθώς και στον πολιτιστικό χάρτη, 

στοιχείο εξαιρετικά λειτουργικό για την οργάνωση µιας επίσκεψης σε χώρο ή 

µουσείο. 

 Φωτογραφικό αρχείο 

Στην υφιστάµενη µορφή του Κόµβου, η φωτοθήκη περιλαµβάνει συγκεκριµένες 

µόνο κατηγορίες φωτογραφιών, έτσι όπως επιλέχθηκαν από την Οµάδα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου. Στη νέα της µορφή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να υλοποιήσει την εφαρµογή ακολουθώντας την ίδια αρχιτεκτονική (διαχωρισµός 

σε χρονικές εποχές) και εµπλουτίζοντάς την µε το σύνολο του εποπτικού υλικού 

των χώρων, των µνηµείων και των εκθεµάτων.  
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Σε δεύτερο επίπεδο, ο χρήστης θα µπορεί βασιζόµενος, αν το επιλέξει, στους 

βασικούς θεµατικούς καταλόγους του κάθε αντικειµένου, να παρακολουθήσει ένα 

slide show του συνόλου του φωτογραφικού αρχείου. 

 Πολιτιστικός χάρτης 

Με βάση την αρχιτεκτονική λειτουργίας του υφιστάµενου πολιτιστικού χάρτη, είναι 

απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο ο εµπλουτισµός της νέας 

εφαρµογής µε επιπλέον χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να αποτελέσει σηµείο 

αναφοράς για κάθε αντικείµενο. 

Μια νέα παράµετρος «χρονολόγησης» του πολιτιστικού αποθέµατος πρέπει να 

προστεθεί, η οποία δεν είναι δυνατό να αποδοθεί στο χρονολόγιο. Πρόκειται για 

την απεικόνιση σηµαντικών πολιτισµών της Εποχής του Χαλκού (µινωικός, 

κυκλαδικός και µυκηναϊκός) στον πολιτιστικό χάρτη. Όλα τα µνηµεία, οι χώροι και 

τα εκθέµατα που θα ορίζεται στη νέα βάση δεδοµένων, ότι ανήκουν σε 

συγκεκριµένο πολιτισµό θα συµβάλουν στη σκιαγράφηση των γεωγραφικών 

ορίων του. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διασφαλίσει την αντίστροφη 

λειτουργικότητα της εφαρµογής, έτσι ώστε να µπορεί ο χρήστης από τη σελίδα 

ανάλυσης ενός συγκεκριµένου αντικειµένου να οδηγείται στον πολιτιστικό χάρτη 

στο αντίστοιχο γεωγραφικό σηµείο. 

 Ζώνη για παιδιά 

 Παιχνίδι Υπόδυσης Ρόλων (Role-playing game) 

Προτεινόµενη ιδέα– «Περιπέτεια σε εικονικό µουσείο». Στόχος η αναζήτηση 

µεγάλης αξίας λαθραίων αντικειµένων τέχνης που αφαιρέθηκαν από 

αρχαιοκάπηλους, µέσω διαφόρων πολυεπίπεδων σταδίων µε ποικίλες 

δοκιµασίες. Ο χρήστης θέτει σε λειτουργία µηχανισµούς, επιλύει γρίφους, 

συναντά πρόσωπα από διάφορες εποχές, συνδιαλέγεται, συµβουλεύεται 

βιβλιοθήκες δεδοµένων, συνθέτει αντικείµενα και χρησιµοποιεί σύµβολα και 

ήχο. 

Ο Υποψήφιος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην πρότασή του τη γενική ιδέα 

και τη συλλογιστική οργάνωσης της εφαρµογής. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να σχεδιάσει την εφαρµογή, έτσι ώστε να 

είναι δυνατός ο εµπλουτισµός της µε διάφορα σενάρια που θα προκύψουν 

από την επεξεργασία της Ο∆Π. 

 Παζλ 

Από κατάλογο φωτογραφιών που ορίζει η Ο∆Π, ο χρήστης καλείται να ενώσει 

τα κοµµάτια και να συνθέσει την εικόνα ενός αντικειµένου. Ο χρόνος είναι 

περιορισµένος, ενώ υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας για αρχάριους 

και προχωρηµένους λύτες. 

 ∆ιαφορές 

Από κατάλογο φωτογραφιών που ορίζει η Ο∆Π, ο χρήστης καλείται να βρει τις 

διαφορές που υπάρχουν µεταξύ δύο όµοιων φαινοµενικά φωτογραφιών. 

Περνώντας σε επόµενα επίπεδα, ο χρόνος λιγοστεύει και οι απαιτήσεις 

αυξάνονται. 

 Παιχνίδι αντιστοιχήσεων 

Επιλέγοντας από ποικίλες θεµατικές που ορίζει η Ο∆Π, ο χρήστης καλείται να 

αντιστοιχίσει εννοιολογικά φωτογραφίες εκθεµάτων µε ανάλογες κατηγορίες 

δραστηριοτήτων που απεικονίζονται εικαστικά, θέτοντας σε εµπειρική 

δοκιµασία τις γνώσεις που αποκόµισε από την περιήγησή του στην πύλη του 

Οδυσσέα. 

 Κουίζ 

Από κατάλογο ερωτήσεων που ορίζει η Ο∆Π, ο χρήστης καλείται να δοκιµάσει 

τις γνώσεις του επιλέγοντας από λίστα απαντήσεων την κατάλληλη, σύµφωνα 

µε την πληροφόρηση για το περιεχόµενο της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 

που του παρέχεται από την νέα Πύλη. 

 ∆ωµάτιο συζητήσεων (Forum)  

Η εφαρµογή αυτή θα παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα να συζητήσουν 

µε άλλους επισκέπτες της Πύλης. Οι χώροι συζητήσεων θα διαµορφώνονται 

ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Επίσης, θα παρέχεται η 

δυνατότητα δηµιουργίας ‘κλειστών’ συζητήσεων, ανάµεσα σε  επισκέπτες που 

έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για εξειδικευµένα θέµατα που σχετίζονται µε 

το περιεχόµενο και της υπηρεσίες της Πύλης. 
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Ο Υποψήφιος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά του το θεσµικό 

πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία των 

διαδικτυακών forum 

 Πανοραµικές εικόνες εκθεµάτων (QTVR) 

Για την κατά το δυνατό πληρέστερη και αναλυτικότερη παρουσίαση των δέκα 

σηµαντικότερων µουσείων της Χώρας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

πραγµατοποιήσει περιστροφική φωτογραφική λήψη δέκα τουλάχιστον 

εκθεµάτων για το καθένα, όπως θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Επικοινωνία 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους χρήστες της Πύλης τη δυνατότητα 

της επικοινωνίας µε το προσωπικό διαχείρισης της Πύλης, για τυχόν 

παρατηρήσεις, σχόλια ή διευκρινήσεις που επιθυµεί να απευθύνει. 

 Βοήθεια 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει διευκρινιστικά και βοηθητικά σχόλια προς 

τους χρήστες της Πύλης, στα σηµεία εκείνα όπου εισάγεται η αλληλεπίδραση του 

χρήστη µε την Πύλη. 

 Αναζήτηση της Πύλης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει / κατασκευάσει ένα εργαλείο αναζήτησης 

της Πύλης. Η υπηρεσία αυτή απαιτείται να παρέχεται σε δυο επίπεδα.  

Επίπεδο 1: Στο επίπεδο αυτό ο χρήστης θα µπορεί να αναζητήσει µε αναλυτικό 

τρόπο τα µουσεία, µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκθέσεις, εκθέµατα, 

αφιερώµατα και διασυνδέσεις της Πύλης. Τα κριτήρια για κάθε είδος αναζήτησης 

θα εξαρτάται από το είδος της οντότητας, την οποία αναζητά και θα καθοριστούν 

πλήρως κατά την Μελέτη Εφαρµογής. 

Επίπεδο 2: Στο επίπεδο αυτό, ο χρήστης θα µπορεί να εκτελέσει αναζήτηση 

συνολικά στο Περιεχόµενο της Πύλης και τα κριτήρια θα είναι κοινά για όλες τις 

οντότητες. 

 

Η «Αναζήτηση» απαιτείται να καλύπτει τις εξής προδιαγραφές:  

 Η Πύλη πρέπει να παρέχει µια σελίδα που αφιερώνεται στην αναζήτηση 
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 Η Πύλη πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αναζήτησης ανάλογα 

µε τα διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και προτιµήσεων των επισκεπτών 

του.  

 Βασική αναζήτηση: Αναζήτηση συγκεκριµένου περιεχοµένου µέσω 

λέξεων-κλειδιών ή συµβολοσειρών αναζήτησης 

 Προηγµένη αναζήτηση: Προσωποποίηση των παραµέτρων και 

κριτηρίων αναζήτησης ή εφαρµογή διαδοχικών φίλτρων στις 

αναζητήσεις από τον επισκέπτη. 

 Η µηχανή αναζήτησης πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµη από κάθε σελίδα 

της Πύλης 

 Ο τρόπος λειτουργίας της µηχανής αναζήτησης πρέπει να είναι εύκολος και 

κατανοητός 

 Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης πρέπει να είναι κατανοητά στους 

επισκέπτες και να προσδιορίζουν τα εξής πεδία: 

 Τίτλο, µονοπάτι (σύνδεσµος), περίληψη για κάθε αποτέλεσµα 

 Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτιστική ∆ηµιουργία 

Σηµαντικός άξονας πληροφόρησης της Πύλης θα είναι η προβολή της Νεότερης 

και Σύγχρονης Πολιτιστικής ∆ηµιουργίας της χώρας. Όσον αφορά στη Νεότερη 

∆ηµιουργία, ο χρήστης µέσω της παρεχόµενης θεµατικής κατηγοριοποίησης 

(λογοτεχνία. µουσική, θέατρο, χορός, κινηµατογράφος, εικαστικές τέχνες, 

φωτογραφία) πληροφορείται για σηµαντικούς καλλιτέχνες και δηµιουργήµατα του 

20ου αιώνα, παρακολουθεί σχετικά ηχητικά ντοκουµέντα και προβολές βίντεο. 

Ο Υποψήφιος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην Προσφορά του τη διάρθρωση 

της απαιτούµενης πληροφορίας, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 

κλιµάκωση και η επεκτασιµότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υλοποιήσει την υπηρεσία σύµφωνα µε το οργανόγραµµα της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού.  

Στην ενότητα παρουσίασης της Σύγχρονης ∆ηµιουργίας, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να πληροφορείται για το 

πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας µέσω του οδηγού πολιτιστικών εκδηλώσεων 

που απαιτείται να σχεδιάσει. Ο οδηγός αυτός θα αποτελέσει τον τόπο προβολής 

και προώθησης της νέας καλλιτεχνικής δηµιουργίας στην Ελλάδα. Θα εξελιχθεί 
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επίσης, σε βήµα έκφρασης και διαλόγου µεταξύ των νέων δηµιουργών αλλά και 

του κοινού.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την ενότητα του οδηγού πολιτιστικών 

εκδηλώσεων σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος I . 

 Υπηρεσίες ανατροφοδότησης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µηχανισµούς ανατροφοδότησης της Πύλης 

στους επισκέπτες, ώστε να τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν σχολιασµούς, 

διορθώσεις, κριτικές και να υποβάλλουν ερωτήµατα. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τα παρακάτω:  

 Φόρµα επικοινωνίας 

 Η φόρµα επικοινωνίας πρέπει να είναι διαθέσιµη από κάθε σελίδα της 

Πύλης 

 Η Πύλη πρέπει να καθιστά σαφές στους επισκέπτες ποια πεδία της 

φόρµας είναι υποχρεωτικά και ποια όχι 

 Μηχανισµό Συχνών Ερωτήσεων (faq) 

 ∆υνατότητες εναλλακτικής παρουσίασης του περιεχοµένου του ανάλογα µε 

την ηλικία των επισκεπτών 

Τα παραπάνω θα εξειδικευτούν περαιτέρω κατά τη Μελέτη Εφαρµογής (παρ. 31.2) 

του Έργου, όπου θα καταγραφούν αναλυτικά ο ακριβής αριθµός, το είδος και οι 

προδιαγραφές των διαδραστικών εφαρµογών. 

25.6.1.3 Ηλεκτρονικές συναλλαγές 

Στα πλαίσια του παρόντος Έργου δεν περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη 

τέτοιων εφαρµογών. Απαιτείται όµως από τον Ανάδοχο να παρέχει όλη την 

απαιτούµενη υποδοµή για µελλοντικές εφαρµογές που προϋποθέτουν οικονοµικές 

συναλλαγές µε εξωτερικούς χρήστες. 

25.6.2 Γενικές προδιαγραφές και απαιτήσεις χρηστικότητας και διεπαφής 

χρήστη 

25.6.2.1 Παρουσίαση περιεχοµένου 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες / πληροφορίες της Πύλης απαιτείται να είναι διαθέσιµες 

στους χρήστες µέσω εύληπτου γραφικού περιβάλλοντος. Η προτεινόµενη από τον 
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Υποψήφιο αισθητική προσέγγιση της Πύλης θα πρέπει να στηρίζεται στις τάσεις του 

σύγχρονου σχεδιασµού ιστοσελίδων (web design) µε ιδιαίτερη έµφαση στις 

καθιερωµένες πρακτικές και τεχνικές σχεδιασµού Πυλών που λειτουργούν ως 

σταθµοί ενηµέρωσης αλλά και ως κόµβοι υποστήριξης συνεργατικής επικοινωνίας. 

Σε γενικές γραµµές, επιβάλλεται ο σχεδιασµός ενός περιβάλλοντος µε λιτές γραµµές 

και µεγάλη έµφαση στη χρηστικότητα και στην ευκολία πλοήγησης. Επίσης, στη 

σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη τα 

αποτελέσµατα της «Μελέτης Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας» (θα εκπονηθεί στα 

πλαίσια του Επιχειρηµατικού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 

συγκεκριµένα του έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας» που υλοποιεί το ΥΠΕΣ∆∆Α), η 

οποία µεταξύ των άλλων προβλέπει την προτυποποίηση των προδιαγραφών 

σχεδίασης για τις διαδικτυακές Πύλες του ∆ηµοσίου. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται ο Ανάδοχος, κατά τη σχεδίαση και 

ανάπτυξη της Πύλης να ακολουθήσει τις εξής προδιαγραφές: 

 Απαιτείται οι ιστοσελίδες της Πύλης να υλοποιηθούν σε 4 γλώσσες: Ελληνικά, 

Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Κινέζικα. 

 Απαιτείται η µετάβαση από µια γλωσσική έκδοση σε µια άλλη να είναι δυνατή 

από όλες τις ιστοσελίδες της Πύλης. 

 Απαιτείται να µην είναι επιτρεπτή η ανάκτηση (download) των εικόνων 

περιεχοµένου από τις ιστοσελίδες, όπου αυτές παρουσιάζονται. 

 Απαιτείται, η λειτουργικότητα της Πύλης να καλύπτει πλήρως την τρέχουσα 

λειτουργικότητα του Κόµβου. 

 Απαιτείται, το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες της Πύλης να 

‘δείχνει’ όσο πιο συναφές. Οι πληροφορίες απαιτείται να επιδεικνύονται αρµονικά 

µέσα το σύστηµα και η ίδια ακολουθία κινήσεων να χρησιµοποιείται για τις 

βασικές λειτουργίες της. Επιπλέον, κοινά κουµπιά απαιτείται να εµφανίζονται στο 

ίδιο σηµείο σε κάθε ιστοσελίδα και οι όροι που χρησιµοποιούνται να είναι 

σύµφωνοι σε όλη την Πύλη. 

 Οι ιστοσελίδες απαιτείται να είναι οργανωµένες µε ιεραρχικό τρόπο σε θεµατικές 

κατηγορίες. 
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 Κάθε ιστοσελίδα απαιτείται να φέρει ευδιάκριτη πληροφορία για τη θέση της στην 

ανωτέρω ιεραρχία καθώς και άµεσους συνδέσµους προς τα υψηλότερα ιεραρχικά 

επίπεδα – θεµατικές κατηγορίες. 

 Οι βασικές θεµατικές κατηγορίες απαιτείται να είναι προσβάσιµες µέσω µενού, το 

οποίο είναι εµφανές κάθε στιγµή. 

 Τα υπο-µενού των βασικών θεµατικών κατηγοριών απαιτείται να µην έχουν το 

ίδιο χρώµα µε το υπόβαθρο της σελίδας. 

 Αντικείµενα του περιεχοµένου της Πύλης, απαιτείται να οµαδοποιούνται ώστε να 

είναι σαφείς οι συσχετίσεις τους. 

 Τα χρώµατα των ιστοσελίδων της Πύλης απαιτείται να επιλέγονται µε τέτοιον 

τρόπο ώστε: 

 Οι ιστοσελίδες να είναι απλές 

 Σε όλη την Πύλη να είναι εναρµονισµένα µε συγκεκριµένο χρωµατικό 

πλάνο 

 Γραφικά µεγέθους µεγαλύτερα των 30Kbytes είναι επιθυµητό να αποφεύγονται. 

 Στην περίπτωση που στις ιστοσελίδες θα χρησιµοποιηθούν plug-ins απαιτείται να 

υπάρχει σχετική πληροφόρηση προς τους χρήστες και να υποδεικνύεται ο 

δικτυακός τόπος από τον οποίο είναι δυνατή η µεταφόρτωση του plug-in. 

 Απαιτείται, οι σύνδεσµοι κειµένου να είναι υπογραµµισµένοι και χρωµατίζονται 

ανάλογα µε το αν ο χρήστης τους έχει ακολουθήσει ή όχι. 

 Κάθε ιστοσελίδα της Πύλης, η οποία απαιτεί ενέργειες του χρήστη για τη 

διεκπεραίωση µιας λειτουργίας, πρέπει να έχει σύνδεσµο προς νέα ιστοσελίδα ή 

παράθυρο µε σχετικές υποδείξεις και βοηθήµατα. 

 Για κάθε αντικείµενο που παρουσιάζεται σε µια ιστοσελίδα της Πύλης απαιτείται 

να υπάρχει οπτικό ή / και λεκτικό ισοδύναµο. 

25.6.2.2 Συντήρηση και ενηµέρωση του περιεχοµένου της Πύλης 

Για την ενηµέρωση των επισκεπτών της Πύλης, όσον αφορά στην ανανέωση και 

συντήρηση του περιεχοµένου, απαιτείται ο Ανάδοχος να υλοποιήσει τα εξής: 

 Στις ιστοσελίδες της Πύλης πρέπει να υπάρχει µια δήλωση σχετικά µε τη 

συχνότητα των ενηµερώσεων του περιεχοµένου 
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 Απαιτείται ο χρήστης να ενηµερώνεται για την ηµεροµηνία δηµοσίευσης ή 

τελευταίας χρονικά αναθεώρησης. Η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να παρουσιάζεται 

σε όλες τις ιστοσελίδες της Πύλης, σε υποσέλιδο και σε µορφή που να 

ερµηνεύεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες (π.χ. Φεβρουάριος 12, 2006 και 

όχι 12/06/06). 

 Για εφαρµογές ή υπηρεσίες, των οποίων το περιεχόµενο ανανεώνεται καθηµερινά 

(ή πολύ συχνά), αυτό πρέπει να αναγράφεται. 

25.6.2.3 Πλοήγηση στις ιστοσελίδες της Πύλης 

 Απαιτείται, οι διάφοροι σύνδεσµοι να είναι φιλικοί προς το χρήστη και να 

συνδυάζουν ακρίβεια πληροφοριών και αποτελεσµατική πλοήγηση. 

 Ο τρόπος πλοήγησης από µια ιστοσελίδα σε µια άλλη, απαιτείται να είναι 

εµφανής. 

 Σε κάθε ιστοσελίδα απαιτείται να παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη: 

 της ‘επιστροφής’ στην προηγούµενη σελίδα που έχει επισκεφθεί, 

 της µετάβασης στην ‘Αρχή’ της ενότητας στην οποία βρίσκεται (π.χ. 

αρχική σελίδα ‘Μουσείων’) και 

 της µετάβασης στην είσοδο της Πύλης (αρχική σελίδα Πύλης). 

 Το λογότυπο της Πύλης πρέπει να αποτελεί σύνδεσµο προς την αρχική σελίδα 

 Στις ιστοσελίδες της Πύλης πρέπει να αποφεύγεται η οριζόντια και κατακόρυφη 

κύλιση 

 Οι σελίδες της Πύλης, που απαιτούν κύλιση, πρέπει να περιέχουν ένα τουλάχιστο 

σύνδεσµο «Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας» 

 Οι µεγάλες σελίδες της Πύλης πρέπει να παρέχουν µενού από ‘page jumps’ που 

οδηγούν σε συγκεκριµένα τµήµατα της σελίδας 

 Καµία ιστοσελίδα δεν πρέπει να οδηγεί σε αδιέξοδο. 

 Σύνδεσµοι σε συναφείς ∆ιαδικτυακές Πύλες απαιτείται να προκαλούν την 

εµφάνιση νέας ιστοσελίδας στο πρόγραµµα πλοήγησης ∆ιαδικτύου. 

25.6.2.4 Προσβασιµότητα 

Για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας από όλους τους επισκέπτες, ο Ανάδοχος 

απαιτείται να υλοποιήσει τα εξής: 
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 Να εξασφαλίσει ότι η Πύλη είναι προσπελάσιµη από προγράµµατα πλοήγησης 

∆ιαδικτύου παλαιότερης τεχνολογίας. 

 Να παρέχει στους χρήστες πληροφόρηση όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές του 

από άποψη χρήσης και πιο συγκεκριµένα: 

 Στην απαιτούµενη ελάχιστη και βέλτιστη ανάλυση οθόνης 

 Στις πλατφόρµες και προγράµµατα πλοήγησης ∆ιαδικτύου που επιτρέπουν 

βέλτιστη παρακολούθηση 

 Απαιτούµενα πακέτα λογισµικού (plug-ins) 

25.6.2.5 Απόκριση συστήµατος 

Η Πύλη, απαιτείται να αποκρίνεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τα εξής: 

 Οι µεταβατικές ιστοσελίδες της Πύλης θα πρέπει να «φορτώνονται» γρήγορα 

 Οι αργές ιστοσελίδες της Πύλης θα πρέπει να «φορτώνονται» βαθµιαία (πρώτα το 

κείµενο και µετά οι εικόνες).  

 Ο χρήστης πρέπει να ενηµερώνεται για το µέγεθος ενός αρχείου και τις χρονικές 

καθυστερήσεις που εισάγει η µεταφόρτωσή του, στην περίπτωση που αυτό είναι 

απαραίτητο λόγω του µεγέθους του αρχείου 

25.6.2.6 Πρόσθετες προδιαγραφές 

Παράλληλα µε τα παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει τη 

µέγιστη δυνατή προσβασιµότητα της Πύλης σε άτοµα µε αναπηρίες. Συγκεκριµένα, η 

δόµηση του περιεχοµένου είναι επιθυµητό να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες 

W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (www.w3.org/TR/WGAG10 ) σε 

επίπεδο συµµόρφωσης Level A. Ανώτερα επίπεδα συµµόρφωσης (Double A ή Triple 

Α) είναι ιδιαίτερα επιθυµητά, όπου αυτά είναι εφικτά. Ενδεικτική συνοπτική λίστα 

σηµείων ελέγχου προσβασιµότητας είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http//www.w3.org/TR/WGAG10/full-checklist.html. 

 

25.6.3 Πιστοποίηση χρηστών 

Ο εξωτερικός χρήστης θα µπορεί να ‘εγγραφεί’ στην Πύλη και να αποκτήσει όνοµα 

χρήστη (username), κωδικό πρόσβασης (password) και προφίλ χρήστη (profile). Με 
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τους κωδικούς αυτούς, username και password, θα αποκτά πρόσβαση στις 

διαδρστικές εφαρµογές, καθώς και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (όταν αυτές θα 

είναι διαθέσιµες για χρήση) που θα υποστηρίζει η Πύλη. Στην περίπτωση που ο 

εξωτερικός χρήστης δεν εγγραφεί στην Πύλη δεν θα έχει πρόσβαση στις 

διαδραστικές εφαρµογές αλλά θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόµενο της 

Πύλης. 

Η διαδικασία της εγγραφής του νέου χρήστη απαιτείται να γίνεται µέσω ειδικής 

ιστοσελίδας εγγραφής (registration), όπου ο χρήστη θα καταχωρεί τις απαιτούµενες 

πληροφορίες εγγραφής (προσωπικά ή/και εταιρικά δεδοµένα) µε βάση την κατηγορία 

του (π.χ. ιδιώτης, ∆ηµόσιος Φορέας, εταιρεία, κλπ). Βάσει µηχανισµού έγκρισης ,οι 

χρήστες θα πιστοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή της Πύλης (µέλος της Οµάδας 

∆ιαχείρισης της Πύλης) και θα τους αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα 

ενηµέρωσης των πεδίων που συνθέτουν το προφίλ τους, συµπεριλαµβανοµένου και 

του κωδικού πρόσβασής τους, µε την εξουσιοδοτηµένη ‘σύνδεση / εισαγωγή’ τους 

στην Πύλη και της επιλογής θεµατικών κατηγοριών ενδιαφέροντος.  

25.6.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων περιεχοµένου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα για την προστασία των πνευµατικών 

δικαιωµάτων του περιεχοµένου που θα είναι προσβάσιµο µέσω της Πύλης. 

Ενδεικτικά µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, είναι τα παρακάτω: 

 Οι επισκέπτες της Πύλης δεν έχουν την δυνατότητα ανάκτησης οποιασδήποτε 

µορφής περιεχοµένου της Πύλης, εκτός από περιπτώσεις όπου η Ο∆Π της Πύλης 

έχει αναιρέσει το συγκεκριµένο περιορίσιµο για συγκεκριµένα αρχεία 

περιεχοµένου. 

 Ενηµέρωση του επισκέπτη (µέσω σχετικών συνδέσµων) σχετικά µε τη στρατηγική 

και την τεχνολογία που υιοθετεί η Πύλη για τα πνευµατικά δικαιώµατα. 

 Σε κάθε σελίδα της Πύλης θα πρέπει να υπάρχει δήλωση του “Copyright”. 

25.7 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικού 

διαχείρισης: 

25.7.1 Γενική Αρχιτεκτονική της Πύλης 
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Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός και η ανάπτυξη της Πύλης θα πρέπει να ενσωµατώνει 

και να υλοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές 

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τµηµάτων λογισµικού. 

 Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (3-tier, web-application-database) για την 

ευελιξία της κατανοµής φορτίου και την ευκολία στην επεκτασιµότητα. 

 Σουίτα εργαλείων (development tools) για εργασίες ανάπτυξης, συντήρησης και 

διαχείρισης. 

 ∆ιαβαθµισµένη πρόσβαση ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών και την 

ταυτότητα των χρηστών. 

 Όπου απαιτείται θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της µεταφοράς 
δεδοµένων από και προς την Πύλη µέσω SSL (Secure Sockets Layer) 

πρωτοκόλλου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει Λογισµικό ∆ιαχείρισης Βάσεων 
∆εδοµένων (DBMS) καθώς και λογισµικό Application/Web Server µε τις 

απαραίτητες άδειες χρήσης, το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην Πύλη, 

καλύπτοντας τις απαιτήσεις διαχείρισης, αποθήκευσης και αναζήτησης των 

δεδοµένων µέσα από σχεσιακές δοµές οργάνωσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

του λογισµικού αυτού θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που 

περιγράφονται στους Πίνακες Συµµόρφωσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Πίνακας ΣΤ. 

 Η διαχείριση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της Πύλης (εύχρηστη 

διαχείριση, εποπτεία και δηµοσιοποίηση περιεχοµένου, προσαρµογή του 

περιβάλλοντος) θα πρέπει να γίνεται από τους χρήστες της Οµάδας ∆ιαχείρισης 

της Πύλης µέσω ενός απλού προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο (web 

browser) 

 Οι άδειες χρήσης που θα δοθούν θα πρέπει να καλύπτουν την ανάπτυξη και 

απεριόριστη χρήση της Πύλης µέσω του ∆ιαδικτύου από την Αναθέτουσα Αρχή 

το ΥΠ.ΠΟ. ή και άλλη υπηρεσία, Οργανισµό ή ν.π.δ.δ. / ν.π.ι.δ. του Ελληνικού 

∆ηµοσίου. 

25.7.2 Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
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25.7.2.1 Κεντρική διαχείριση της Πύλης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναλάβει την προµήθεια και εγκατάσταση του 

κεντρικού εξοπλισµού της Πύλης, η οποία θα αποτελείται από τα εξής: 

 Εξυπηρετητή βάσης δεδοµένων 

 Εξυπηρετητή διαδικτύου 

 Εξυπηρετητή εφαρµογών 

 Storage Area Network 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει το 

απαραίτητο λογισµικό υποστήριξης λειτουργίας των εξυπηρετητών. 

25.7.2.2 Περιφερειακή διαχείριση περιεχοµένου της Πύλης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει στις 

Υπηρεσιακές Μονάδες τον απαραίτητο βασικό εξοπλισµό πρόσβασης στις 

υπηρεσίες της Πύλης και ψηφιοποίησης περιεχοµένου, ο οποίος περιλαµβάνει: 

 Προσωπικούς υπολογιστές 

 Εκτυπωτές 

 Σαρωτές 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και εγκαταστήσει το 

απαραίτητο λογισµικό υποστήριξης λειτουργίας των υπολογιστικών συστηµάτων, 

των εφαρµογών ψηφιοποίησης και το λογισµικό πρόσβασης στις υπηρεσίες της 

Πύλης. 

Στην παρούσα Προκήρυξη, προβλέπεται ο συνολικός αριθµός για κάθε είδος 

εξοπλισµού και η κατανοµή του θα οριστικοποιηθεί κατά τη Μελέτη Εφαρµογής (παρ. 

31.2). Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι εγκαταστάσεις 

θα γίνουν σε όλα τα γραφεία των ΥΜ. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις και προδιαγραφές του εξοπλισµού και 

λογισµικού που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, αναφέρονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV. 

25.7.3 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει, να παραµετροποιήσει και να 

εγκαταστήσει το επιλεγµένο από τον ίδιο στην Προσφορά του σύστηµα διαχείρισης 
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περιεχοµένου (CMS). Το σύστηµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί για την ψηφιοποίηση του 

υπάρχοντος έντυπου αρχειακού υλικού, αλλά και των νέων εγγράφων και την 

επιλεκτική παροχή δεδοµένων στην Πύλη. Το σύστηµα αυτό απαιτείται να έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

 Εύκολη καταχώρηση 

 Αναζήτηση απλή και σύνθετη 

 Κατηγοριοποίηση εγγράφων, φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού 

 Λειτουργία οµάδων εργασίας 

 Ασφάλεια και υποστήριξη ρόλων 

 Σύνδεση µε άλλες εφαρµογές 

Στην Προσφορά του, ο Υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να καθορίζει σαφώς τις 

προσφερόµενες άδειες για κάθε είδος λογισµικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Πίνακας Ζ). 

25.8 Απαιτήσεις και προδιαγραφές σε θέµατα επεξεργασίας, παραγωγής και 

επικαιροποίησης περιεχοµένου 

25.8.1 Προδιαγραφές ψηφιοποίησης περιεχοµένου 

Οι εργασίες της ψηφιοποίησης περιλαµβάνουν την ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση 

υλικού, το οποίο θα αποθηκευτεί υπό µορφή εικόνας. Η διαδικασία αυτή θα 

πραγµατοποιηθεί από µέλος της Οµάδας Έργου του Αναδόχου. Το σύνολο του 

ψηφιοποιηµένου υλικού θα αποθηκεύεται και θα διαχειρίζεται το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου. 

Στα πλαίσια της Προσφοράς του, ο Υποψήφιος υποχρεούται να προτείνει τεχνική 

λύση και µεθοδολογία για την διαδικασία της ψηφιοποίησης. 

Οι ψηφιοποιήσεις αφορούν στις ακόλουθες οµάδες: 

 ∆ιαφάνειες αντικειµένων µικρού µεγέθους. Τα αντικείµενα αυτά δεν υπερβαίνουν 

κατά την µέγιστη φυσική τους διάσταση (στην όψη που φωτογραφίζονται) τα 10 

εκατοστά. Η τελική διάσταση του ωφέλιµου πρέπει να είναι 2300χ2300 pixels στα 

72 dpi. Αυτό σηµαίνει ότι τα slides 35mm πρέπει να ψηφιοποιούνται µε ευκρίνεια 

τουλάχιστον 2300 dpi και τα 6χ9 σε 1000 dpi. 

 ∆ιαφάνειες αντικειµένων µεσαίου µεγέθους. Τα αντικείµενα αυτά υπερβαίνουν 

κατά την µέγιστη φυσική τους διάσταση (στην όψη που φωτογραφίζονται) τα 40 
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εκατοστά. Η τελική διάσταση του ωφέλιµου πρέπει να είναι 4500χ4500 pixels στα 

72 dpi. Αυτό σηµαίνει ότι τα slides 35mm πρέπει να ψηφιοποιούνται µε ευκρίνεια 

τουλάχιστον 4600 dpi και τα 6χ9 σε 2000 dpi. 

 ∆ιαφάνειες αντικειµένων µεγάλου µεγέθους. Τα αντικείµενα αυτά δεν 

υπερβαίνουν κατά την µέγιστη φυσική τους διάσταση (στην όψη που 

φωτογραφίζονται) τα 10 εκατοστά. Η τελική διάσταση του ωφέλιµου πρέπει να 

είναι 2300χ2300 pixels στα 72 dpi. Αυτό σηµαίνει ότι τα slides 35mm  πρέπει να 

ψηφιοποιούνται µε ευκρίνεια τουλάχιστον 2300 dpi και τα 6χ9 σε 1000 dpi. 

 ∆ιαφάνειες αρχαιολογικών χώρων και τοπίων. Ακολουθούν τις γενικές 

προδιαγραφές των µεγάλων αντικειµένων. 

 ∆ιαφάνειες αρχιτεκτονικών µνηµείων. Ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές των 

µεγάλων αντικειµένων. 

 Ψηφιοποιήσεις που προέρχονται από βιβλία, έντυπα και εκτυπωµένες 

φωτογραφίες. Το ωφέλιµο πρέπει να ψηφιοποιήται µε ευκρίνεια τουλάχιστον 

1500 dpi.  

25.8.2 Προδιαγραφές ψηφιακής επεξεργασίας περιεχοµένου 

25.8.2.1 Εικόνες  

Κατά την ψηφιακή επεξεργασία που θα κάνει ο Ανάδοχος στο οπτικό υλικό που 

περιλαµβάνεται στο περιεχόµενο της Πύλης, απαιτείται να ακολουθούνται οι 

προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον πίνακα στη συνέχεια. 

Σκοπός χρήσης Προδιαγραφές 

Φωτοθήκη (Thumbnail) width: 125p (max) height: 120p (m ax) 

24-bit βάθος χρώµατος 

Banners  width: 500p (max) height: αναλογικά 

24-bit βάθος χρώµατος 

Παρουσίαση εκθέµατος  width: 270p (max) height: 270p (max)  

24-bit βάθος χρώµατος 

Παρουσίαση εικόνας µέσα σε 

κείµενο 
width: 200p (max) height: 120p αναλογικά 

24-bit βάθος χρώµατος 

Λίστες φωτογραφιών (π.χ. width: 150p (max) height: αναλογικά 
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Σκοπός χρήσης Προδιαγραφές 

εκθέσεις) 24-bit βάθος χρώµατος 

Παρουσίαση εικόνας σε popup 

παράθυρο 
width: 660p (max) height:  420p (max)  

24-bit βάθος χρώµατος 

Κάρτα στην εκτύπωση (λιγο µικρότερο απο µισό Α4) 

Actual image size: 438p width χ 268p height 

24-bit βάθος χρώµατος 

Quicktime VR window display: 386x230 pixels 

24-bit βάθος χρώµατος 

µικρής φωτογραφία για 

χρονολόγιο και πολιτιστικό 

χάρτη 

width 35pixels height:αναλογικά 

24-bit βάθος χρώµατος 

Εικόνα για το ‘puzzle’ actual image size 517p width 476p height 

24-bit βάθος χρώµατος 

Εικόνες για τις ‘∆ιαφορές’ 384p width 502p height 

24-bit βάθος χρώµατος 

Εικόνες για ανάκτηση σε 

µορφή ταπετσαρίας 

(wallpaper) 

1600x1200 pixels, 1024x768 pixels, 800x600 pixels

24-bit βάθος χρώµατος 

παραθύρου παιχνιδιών 800χ600 pixels 

24-bit βάθος χρώµατος 

Επιπλέον, όλες οι εικόνες της Πύλης πρέπει να είναι σε JPEG µορφή. 

25.8.2.2 Πολυµεσικό υλικό 

Για την παραγωγή και παροχή πολυµεσικού περιεχοµένου από την Πύλη, απαιτείται 

ο Ανάδοχος να ακολουθήσει τις εξής προδιαγραφές: 

 Απαιτείται να γίνεται χρήση πρότυπων και κοινά αποδεκτών τύπων µέσων για 

τον ήχο και το βίντεο 

 Ο ήχος θα πρέπει να διατίθεται σε συµπιεσµένη µορφή (mpeg3, real audio, wma) 
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 Τα βίντεο πρέπει να διατίθενται χρησιµοποιώντας τύπους αρχείων όπως: mpeg-

1, Microsoft Audio Video Interleave (avi), Windows Media Video (wmv), Apple 

Quick Time 

 Ο χρήστης της Πύλης είναι απαραίτητο να ενηµερώνεται για το µέγεθος και τον 

τύπο του αρχείου, στο οποίο οδηγεί ο αντίστοιχος σύνδεσµος της ιστοσελίδας της 

Πύλης προς το πολυµεσικό υλικό 

 Ο χρήστης της Πύλης είναι απαραίτητο να ελέγχει την κατάσταση ή τη 

συµπεριφορά των µέσων µε τις αντίστοιχες εντολές ελέγχου που παρέχουν τα 

επιµέρους εργαλεία αναπαραγωγής πολυµεσικών αρχείων 

25.8.3 Προδιαγραφές προσαρµογής περιεχοµένου 

Για τη διασφάλιση της επιστηµονικότητας και της εγκυρότητας στην παρουσίαση του 

περιεχοµένου της Πύλης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει και να 

υλοποιήσει τα εξής: 

 Φιλολογική επιµέλεια – γραµµατειακός έλεγχος του συνόλου του κειµενικού 

περιεχοµένου που δεν έχει υποστεί επιµέλεια από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 

20).  

 Προσαρµογή του υπάρχοντος κειµενικού περιεχοµένου και δηµιουργία νέου 

σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν από την υλοποίηση των νέων 

εφαρµογών (άρθρο 24). Ο Υποψήφιος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην 

προσφορά του τη διάρθρωση του κειµενικού περιεχοµένου λαµβάνοντας υπόψη 

του τις υπάρχουσες δοµές ανάπτυξης περιεχοµένου του Κόµβου (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, παρ. 2.) 

 ∆ηµιουργία νέων φωτογραφικών λήψεων σε µνηµεία, µουσεία και χώρους 

(συνολικά 5000 νέες λήψεις) και ενσωµάτωσή τους στη βάση δεδοµένων 

 ∆ηµιουργία σύντοµων λεζαντών µέρους του παραληφθέντος και του συνόλου του 

νέου εποπτικού υλικού που θα προκύψει. 

 Προσαρµογή του περιεχοµένου των διεπαφών της Πύλης, τίτλων και άλλων 

στοιχείων που θα εµφανίζονται στις ιστοσελίδες, έλεγχος των γραφικών και του 

δηµιουργικού στις ξενόγλωσσες εκδόσεις και τελική επιµέλεια των ιστοσελίδων σε 

τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Κινέζικα). 

25.8.4 ∆ιαδικασία καταχώρησης - επικαιροποίησης περιεχοµένου από τις ΥΜ 
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Η διαδικασία που απαιτείται για την καταχώρηση και επικαιροποίηση του 

περιεχοµένου της Πύλης, µε νέο περιεχόµενο, που προέρχεται από τις ΥΜ, είναι η 

εξής: 

 Ο εσωτερικός χρήστης καταχωρεί προσωρινά το περιεχόµενο στη Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 Ο προϊστάµενος της ΥΜ επιβεβαιώνει µε χρήση ψηφιακής υπογραφής την 

επιστηµονική εγκυρότητα του περιεχοµένου και επικυρώνει την καταχώρηση 

µέσω ψηφιακής υπογραφής. 

 Η Ο∆Π εκτελεί τον τελικό έλεγχο της νέας καταχώρησης, επιβεβαιώνει την 

εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής που συνοδεύει το περιεχόµενο και εγκρίνει 

τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου στην Πύλη. 

25.9 Απαιτήσεις και προδιαγραφές για την οργάνωση και διαχείριση του 

περιεχοµένου της Πύλης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και κατασκευάσει σχεσιακή βάση δεδοµένων, 

για την οργάνωση και διαχείριση του περιεχοµένου της Πύλης βάσει των 

προδιαγραφών που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 Οργάνωση του περιεχοµένου της Πύλης 

Αφορά στις εφαρµογές / προγράµµατα που παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης 

όλων των απαραίτητων διαδικασιών και εντολών, µε σκοπό την ανάπτυξη των 

βάσεων δεδοµένων, για την αποθήκευση (κύρια και εφεδρική) όλης της 

πληροφορίας της Πύλης. 

Η κύρια βάση δεδοµένων απαιτείται: 

 να υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες της Πύλης (πληροφόρησης και 

διαδραστικές), 

 να ενσωµατώνει όλο το περιεχόµενο που θα παραλάβει ο Ανάδοχος από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια του Έργου και της Επιτόπιας 

Υποστήριξης, 

 να είναι επεκτάσιµη, για την ενσωµάτωση νέων οντοτήτων πληροφορίας, 

 να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδοµένων, 

 να κάνει σαφή διάκριση των διαφορετικών οντοτήτων πληροφορίας και 
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 να εξασφαλίζει την βέλτιστη εκµετάλλευση των πόρων του εξυπηρετητή βάσης 

δεδοµένων. 

Η εφεδρική βάση δεδοµένων απαιτείται: 

 να αποτελεί ακριβές αντίγραφο της κύριας βάσης δεδοµένων, 

 να αντικαθιστά στη λειτουργία της την κύρια βάση δεδοµένων, σε περίπτωση 

εµφάνισης λειτουργικού προβλήµατος και µέχρι τη χρονική στιγµή που θα 

αποκατασταθεί το πρόβληµα 

 Αποθήκευση του περιεχοµένου της Πύλης 

Αφορά: 

 Στο σχήµα της βάσης δεδοµένων, το οποίο περιλαµβάνει τα απαραίτητα 

αντικείµενα για την αποθήκευση του περιεχοµένου. Η κατασκευή του 

σχήµατος της βάσης δεδοµένων απαιτείται να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 

που θα προκύψουν από την οργάνωση του περιεχοµένου. 

 Στην κατασκευή ειδικών αντικειµένων της βάσης δεδοµένων που να 

εξυπηρετούν ειδικές λειτουργικές ανάγκες των ιστοσελίδων της Πύλης, των 

υπηρεσιών της Πύλης, θέµατα ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων και την 

ακεραιότητα των δεδοµένων. 

Απαιτείται ο Ανάδοχος να κατασκευάσει, πριν την τελική ανάπτυξη της Βάσης 

∆εδοµένων, το αντίστοιχο διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων, καθώς και το 

λογικό διάγραµµα της Βάσης ∆εδοµένων και να συντάξει πλήρη και αναλυτική 

περιγραφή όλων των αντικειµένων (πίνακες, όψεις, αποθηκευµένες διαδικασίες, 

ευρετήρια, κλπ) της Βάσης ∆εδοµένων στην τελική τους δοµή. 

25.10 Εγκατάσταση – ∆οκιµές ελέγχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις εργασίες για την εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση και θέση σε λειτουργία της Πύλης. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου και µε βάση τη µεθοδολογία υλοποίησης 

απαιτείται να πραγµατοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος της Πύλης µε βάση τις εξής 

παραµέτρους: 

 Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Προκήρυξης 

 Ορθή λειτουργία των εφαρµογών και ακεραιότητα δεδοµένων 
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 Ευχρηστία 

 Απόδοση 

 Ασφάλεια 

Στην Προσφορά του ο Υποψήφιος απαιτείται να περιγράφει µε σαφήνεια τη 

µεθοδολογία που θα ακολουθήσει.  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τεύχος 

«Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου Αποδοχής», στο οποίο θα καταγράφονται οι 

ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν στον σχεδιασµό την προετοιµασία και την 

εκτέλεση των ελέγχων που θα εφαρµοστούν. Ειδικότερα, το τεύχος αυτό, απαιτείται 

να περιλαµβάνει: 

 Περιγραφή των περιπτώσεων και λειτουργιών Ελέγχου (test cases και test 

features) 

 Αναλυτικά σενάρια ελέγχου, όπου το κάθε σενάριο θα περιλαµβάνει µια σειρά 

περιπτώσεων ελέγχου, µε συγκεκριµένες διαδικασίες ελέγχου και µε τη χρήση 

των αντίστοιχων δεδοµένων (data sets), τα οποία θα είναι απαραίτητα για την 

εκτέλεση του αντίστοιχου σεναρίου. 

 Περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής των ελέγχων και καταγραφής των 

αποτελεσµάτων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο και τη σειρά, µε την 

οποία τα απαραίτητα δεδοµένα θα εισαχθούν στο σύστηµα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει το τεύχος «Μεθοδολογία και Σενάρια 

Ελέγχου Αποδοχής» κατ’ ελάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την προβλεπόµενη στο 

χρονοδιάγραµµα του Έργου έναρξη διενέργειας των ελέγχων αποδοχής. 

Ο χρόνος παράδοσης του τεύχους «Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου Αποδοχής» 

είναι απαραίτητο να εµφανίζεται στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου. 

Όσον αφορά τις δοκιµές ελέγχου, σηµειώνονται τα εξής: 

 Πριν την διενέργεια των ελέγχων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει 

εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία την Πύλη. Οι χρήστες που θα εµπλακούν 

στους ελέγχους αποδοχής θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα δεδοµένα 

που θα χρησιµοποιηθούν για τους ελέγχους θα είναι ‘υποθετικά’. 

 Οι έλεγχοι που θα περιγράφονται στο τεύχος «Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου 

Αποδοχής» δεν θα είναι δεσµευτικοί, αλλά θα µπορούν να επεκταθούν µε την 
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προσθήκη νέων ελέγχων, οι οποίοι όµως θα είναι σύµφωνοι µε τις αναλυτικές 

απαιτήσεις που θα έχουν καταγραφεί στη Μελέτη Εφαρµογής (παρ. 31.2) του 

Έργου. 

 Οι χρήστες που θα εµπλακούν στους ελέγχους θα έχουν στη διάθεσή τους ειδικό 

έντυπο που θα προτείνει ο Ανάδοχος, στο οποίο θα καταγράφουν αναλυτικά τα 

προβλήµατα ή δυσλειτουργίες στη χρήση της Πύλης. Ο Ανάδοχος θα συλλέξει 

αυτά τα ειδικά έντυπα, θα επεξεργαστεί τις απαιτήσεις των χρηστών και θα 

προβεί σε άµεση αποκατάσταση των προβληµάτων. Τόσο το έντυπο όσο και η 

διαδικασία συλλογής του εντύπου θα πρέπει να περιγραφούν από τον Ανάδοχο 

στο τεύχος «Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου Αποδοχής» 

 Με την ολοκλήρωση των ελέγχων ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 

εγχειρίδια και οδηγίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης της Πύλης. 

25.11 Απαιτήσεις και προδιαγραφές για την πολυγλωσσική έκδοση της Πύλης 

Η µετάφραση στα αγγλικά και γαλλικά θα γίνει για το σύνολο του περιεχοµένου της 

Πύλης, ενώ στα ισπανικά και κινέζικα θα γίνει επιλεκτικά και συνοπτικά, σε ποσοστό 

60% του περιεχοµένου για τα ισπανικά και σε ποσοστό 40% του περιεχοµένου για τα 

κινέζικα. Σε αυτή τη φάση έχουν εκτιµηθεί ενδεικτικά και µε βάση το υφιστάµενο 

περιεχόµενο του κόµβου, τα ποσοτικά στοιχεία που προσδιορίζουν το φυσικό 

αντικείµενο του έργου, το οποίο αντιστοιχεί στην µετάφραση και επιµέλεια της 

µετάφρασης περίπου 2.500 ελληνικών σελίδων.  

Στις εργασίες που θα αναλάβει ο Ανάδοχος περιλαµβάνεται εκτός της µετάφρασης 

και επιµέλειας και η τελική προσαρµογή όλων των θεµάτων που έχουν να κάνουν 

µε την τελική εµφάνιση του κόµβου σε κάθε άλλη γλώσσα, έτσι όπως αναπτύσσονται 

στην Ενότητα της Προσαρµογής Περιεχοµένου. 

25.12 Απαιτήσεις σε θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας της Πύλης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους εσωτερικούς και 

εσωτερικούς-διαχειριστές χρήστες της Πύλης (παρ. 23). Η εκπαίδευση απαιτείται να 

κινηθεί σε δύο άξονες: 

 Ο πρώτος Άξονας έχει ως στόχο την εκπαίδευση των εσωτερικών – διαχειριστών 

χρηστών, οι οποίοι θα αποτελούν προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή / και του 

ΥΠ.ΠΟ., σα θέµατα: 
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 Ενηµέρωσης, συντήρησης και λειτουργίας της Πύλης 

 Λειτουργίας, παραµετροποίησης εφαρµογής, διασφάλισης δεδοµένων και 

διαχείρισης χρηστών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 ∆ιαχείρισης και συντήρησης του εξοπλισµού 

 Ο δεύτερος άξονας αφορά στην εκπαίδευση των εσωτερικών χρηστών των ΥΜ 

σε θέµατα: 

 Λειτουργίας της εφαρµογής, µέσω της οποίας θα καταχωρούν δεδοµένα και 

γενικότερα θα έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων της 

Πύλης (παρ. 25.9) 

 Λειτουργίας της εφαρµογής διαχείρισης περιεχοµένου 

 Λειτουργίας της Πύλης ως εξωτερικοί χρήστες 

Η εκπαίδευση που θα παρέχει ο Ανάδοχος θα έχει τη µορφή «εκπαίδευση κατά 

εργασία» (on the job training) και θα γίνει από µέλη της Οµάδας Έργου του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει 

εκπαιδευτικό υλικό για κάθε άξονα εκπαίδευσης. Ειδικά για το υλικό του δεύτερου 

άξονα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει στην Πύλη σε µορφή on-line help, 

έτσι ώστε να είναι προσβάσιµο µέσα από το περιβάλλον λειτουργίας της. 

Οι απαιτήσεις σε θέµατα εκπαίδευσης που οι Υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιήσουν 

εξειδικεύονται περαιτέρω στο άρθρο 28. 

26 Μελέτη Ασφάλειας 

Κατά το σχεδιασµό του Έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει µελέτη 

µε στόχο να λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για : 

 την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και 

Υποδοµών 

 την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών 

 την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών 

δεδοµένων  

 την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού της ∆ιαδικτυακής 

Πύλης 
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αναζητώντας και εντοπίζοντας µε µεθοδικό τρόπο τα Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας και 

τις απαιτούµενες οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες. 

Για την επιλογή των Τεχνικών Μέτρων Ασφαλείας, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει 

υπόψη του : 

 το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει (ενδεικτικά προστασία ιδιοκτησίας Ν. 

2121/1993, όπως ισχύει, των βάσεων δεδοµένων, των προσωπικών δεδοµένων 

Ν. 2472/97, όπως ισχύει, προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον 

τηλεπικοινωνιακό τοµέα Ν. 2774/99) 

 τις σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 

 τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα 

Τα Τεχνικά Μέτρα ασφάλειας που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα καταγραφούν στη 

Μελέτη Εφαρµογής (παρ. 31.2) του Έργου και θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο 

στα πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει. 

27 Μελέτη για την οργάνωση της λειτουργίας και διαχείρισης της 
∆ιαδικτυακής Πύλης  

Με στόχο τον ορισµό ενός δηµιουργικού και λειτουργικού πλαισίου της Πύλης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και 

υλικοτεχνική υποδοµή για: 

 Τη διαχείριση της συλλογής και διαχείρισης περιεχοµένου της Πύλης 

 Την παραγωγή και επιµέλεια του περιεχοµένου της Πύλης 

 Την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της Πύλης 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει σχέδιο οργάνωσης της 

λειτουργίας και διαχείρισης της Πύλης. 

28 Εκπαίδευση 

Ο Υποψήφιος καλείται να λάβει υπόψη στην Προσφορά του τις ανάγκες εκπαίδευσης 

/ κατάρτισης του προσωπικού που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή ή / και το ΥΠ.ΠΟ 

για την επαρκή λειτουργία του προσφερόµενου συστήµατος. Στο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης - κατάρτισης θα πρέπει να προσδιορίζονται οι τίτλοι και τα περιεχόµενα 
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των θεµάτων της εκπαίδευσης, οι µέρες και ώρες εκπαίδευσης ανά θέµα, ο χώρος 

εκπαίδευσης, το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της εκπαίδευσης, όπως και ο αριθµός 

και η ειδικότητα των εκπαιδευοµένων ανά θέµα. Η ενότητα αυτή θα αποτελείται από 

τις σχετικές παραποµπές του Υποψηφίου από τον αντίστοιχο Γενικό Πίνακα 

Συµµόρφωσης που αφορά στα σχετικά θέµατα. 

Η εκπαίδευση / κατάρτιση του προσωπικού που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή για 

την υποστήριξη της καθηµερινής λειτουργίας της Πύλης θα πρέπει να γίνει σε δύο 

φάσεις: H πρώτη φάση θα περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση 8 ωρών ανά άτοµο 

κατ’ ελάχιστον και θα γίνει µε ευθύνη του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του. Η 

δεύτερη φάση θα περιλαµβάνει πρακτική εξάσκηση 16 ωρών ανά άτοµο κατ’ 

ελάχιστον και θα γίνει στους χώρους εγκατάστασης των συστηµάτων κατά τη 

φάση της πιλοτικής λειτουργίας της Πύλης. Οι χώροι εγκατάστασης 
περιλαµβάνουν το σύνολο των γραφείων των Κεντρικών, Περιφερειακών και 
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιακών Μονάδων του ΥΠΠΟ. Πιο συγκεκριµένα: 

 Είναι απαραίτητο ο Υποψήφιος να υποβάλει πλήρες σχέδιο εκπαίδευσης ανά 

φάση, στο οποίο θα προσδιορίζει µε ακρίβεια και πληρότητα όλα τα αντικείµενα 

εκπαίδευσης, την εξειδίκευση και τις ώρες εκπαίδευσης ανά αντικείµενο, το 

χρονοδιάγραµµα των µαθηµάτων, τις γνώσεις και την εµπειρία που πρέπει να 

διαθέτουν οι εκπαιδευόµενοι καθώς και τον αριθµό των εκπαιδευοµένων ανά 

αντικείµενο. 

 Είναι απαραίτητο ο Ανάδοχος να υποβάλλει κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης 

της εκπαίδευσης εγχειρίδια χρήσης όλου του εξοπλισµού και του λογισµικού που 

θα προµηθεύσει στο πλαίσιο του Έργου. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η Εκπαίδευση θα λάβει χώρα σε 

όλα τα σηµεία των ΥΜ. 

29 Επιτόπια Υποστήριξη 

29.1 Επιτόπια Υποστήριξη κατά τη διάρκεια πιλοτική λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναλάβει την επιτόπια υποστήριξη της Πύλης, 

στον χώρο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

λειτουργίας της Πύλης. Η επιτόπια υποστήριξη θα περιλαµβάνει τη διάθεση ενός (1) 

ειδικευµένου και τεχνικά καταρτισµένου ατόµου (Τεχνικός), το οποίο θα 
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παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στις εργάσιµες ώρες και 

ηµέρες, σε χώρο και θέση εργασίας κατάλληλα διαµορφωµένο. 

Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού κατά την επιτόπια παρουσία του θα είναι: 

 Ενηµέρωση της Πύλης µε νέο πληροφοριακό υλικό. Το υλικό θα παραδίδεται από 

το αρµόδιο προσωπικό και ο Τεχνικός θα έχει την ευθύνη ενηµέρωσης των 

αντίστοιχων λειτουργικών περιοχών της Πύλης. 

 Παραµετροποίηση και διαµόρφωση της Πύλης, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 

υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού και ενσωµάτωση αυτού στην Πύλη. Ο Τεχνικός του 

Αναδόχου θα αξιοποιήσει τον εξοπλισµό που θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα 

Αρχή µετά την τελική παραλαβή του Έργου, καθώς και την εφαρµογή διαχείρισης 

περιεχοµένου που θα εγκατασταθεί. 

 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των παραµετροποιήσεων, διεπαφών, κλπ 

µε αναβαθµίσεις και νεότερες εκδόσεις, καθώς και αποκατάσταση προβληµάτων 

κατά τη λειτουργία της Πύλης. Ο Τεχνικός θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για 

την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Πύλης και την άµεση επίλυση των 

προβληµάτων που εµφανίζονται. Σε περίπτωση εµφάνισης οποιουδήποτε 

προβλήµατος απαιτείται ο Τεχνικός: 

 Να διατηρεί αρχείο σφαλµάτων και να καταχωρεί το είδος του 

προβλήµατος και την αλληλουχία ενεργειών που οδήγησαν σε αυτό, 

στην περίπτωση που αυτές είναι δυνατό να καθοριστούν. 

 Να προτείνει και να εφαρµόζει τις διαδικασίες επίλυσης του 

προβλήµατος. 

 Σε περίπτωση αδυναµίας επίλυσης προβλήµατος, για οποιοδήποτε 

λόγο, να προτείνει διαφορετικό τρόπο λειτουργίας της Πύλης, µέχρι 

την εύρεση της οριστικής τεχνικής λύσης του προβλήµατος. 

 Συνολικός έλεγχος του εξοπλισµού. Παράλληλα, θα εκτελεί εργασίες προληπτικής 

συντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για να αποφεύγονται τα προβλήµατα 

που ενδεχοµένως θα προκύψουν κατά την περίοδο λειτουργίας της Πύλης. 

 Συνολικός έλεγχος όλων των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν / προµηθευτούν / 

εγκατασταθούν / παραµετροποιηθούν στο Έργο. 
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 Μεταφορά τεχνογνωσίας στην Οµάδα ∆ιαχείρισης της Πύλης, σε θέµατα σχετικά 

µε την λειτουργία και συντήρηση των νέων υποδοµών. 

29.2 Επιστηµονική Υποστήριξη 

Εξαιτίας του ότι το περιεχόµενο της Πύλης είναι δυναµικά µεταβαλλόµενο, απαιτείται 

η δέσµευση του Αναδόχου για παροχή επιστηµονικής υποστήριξης διάρκειας 

εικοσιτεσσέρων (24) ανθρωποµηνών, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, σε 

ορίζοντα τριών (3) ετών. Οι ειδικότητες του προσωπικού που θα απαιτηθεί είναι: 

 Άτοµο µε πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών που να εντάσσεται στο πεδίο της 

αρχαιολογίας 

 Γραφίστας  

 Μηχανικός πληροφορικής 

 Μεταφραστές για την κάλυψη των αναγκών µετάφρασης (και στις τέσσερις 

γλώσσες) του πρόσθετου περιεχοµένου της Πύλης  

30 Εγγύηση – Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του έργου, 

και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης µετά την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άµεση βοήθεια στη χρήση της 

∆ιαδικτυακής Πύλης, των εφαρµογών και των νέων υποδοµών, η εξασφάλιση της 

καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και του λογισµικού, η άµεση ανταπόκριση του 

Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών/ 

προβληµάτων.  

30.1 Ορισµοί: 

 Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): ορίζεται το διάστηµα µεταξύ 07:00 και 17:00 

κάθε εργάσιµης µέρας. 

 Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστηµα εκτός των ΚΩΚ, για τις 

εργάσιµες µέρες και τις αργίες. 

 Εργάσιµες Ηµέρες (ΕΜ): οι εργάσιµες ηµέρες σε µηνιαία βάση που ισχύουν 

καθολικά στην Ελλάδα. 
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 Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης (ΤΟΥ): είναι η οµάδα του Αναδόχου, που θα 

αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και επίλυση προβληµάτων του έργου, όταν 

τεθεί σε λειτουργία. 

30.2  Υπηρεσίες 

Το πλαίσιο υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

 Άµεση Βοήθεια για όλους τους εσωτερικούς χρήστες µέσω τηλεφώνου fax ή µε e-

mail, όπου θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Βοήθεια σχετικά µε τη χρήση της ∆ιαδικτυακής Πύλης και της 

εφαρµογής διαχείρισης περιεχοµένου. 

 Βοήθεια για την αντιµετώπιση προβληµάτων.  

 Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) του εξοπλισµού. 

 Εντοπισµός και αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του 

εξοπλισµού και του λογισµικού συστηµάτων. 

 ∆ιόρθωση σφαλµάτων όλων των εφαρµογών. 

 Ενηµέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και προµήθεια όλων των κρίσιµων 

ενηµερώσεων και διορθωτικών εκδόσεων (patches) των έτοιµων πακέτων 

λογισµικού που περιλαµβάνονται στο έργο. Εγκατάσταση των νέων εκδόσεων 

λογισµικού µετά από συνεννόηση µε το Φορέα Λειτουργίας. Τα έτοιµα πακέτα 

λογισµικού αφορούν σε όλο το λογισµικό που αναφέρεται στο Παράρτηµα V. 

 Παράδοση ενηµερωµένου τεκµηριωτικού υλικού (έντυπων και ηλεκτρονικών 

αντιτύπων) µε τις τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις εξοπλισµού ή λογισµικού.  

 Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή µέρους εξοπλισµού πληροφορικής, 

αυτό θα πρέπει να είναι καινούργιο και ισοδύναµο ή µε ανώτερα τεχνικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση µε το αντικαθιστάµενο, γεγονός που θα τεκµηριώνεται 

προς τον Φορέα Λειτουργίας. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη και 

οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της συµβατότητας των 

προϊόντων που θα αντικαταστήσει.  

Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού και 

λογισµικού θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου για 

τη διαθεσιµότητα που καθορίζεται στη συνέχεια.  Η απόκριση του Αναδόχου σε 

περίπτωση βλάβης θα είναι : 
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 Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΚΩΚ, µέσα τρεις (3) ώρες από τη στιγµή της 

αναγγελίας της βλάβης. 

 Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΕΩΚ, µε την έναρξη της επόµενης εργάσιµης 

ηµέρας,. 

30.3 Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή λήψης 

µιας κλήσης (αναγγελία βλάβης) από το Helpdesk του Αναδόχου µέχρι τη 

χρονική στιγµή άφιξης του τεχνικού του Αναδόχου στον χώρο της βλάβης ή της 

έναρξης αντιµετώπισης του προβλήµατος από τους χώρους του Αναδόχου 

(remotely) εάν αυτό είναι επαρκές και αποτελεσµατικό.  

30.4 Ως χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθµός των ωρών από 

την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του συστήµατος σε κανονική 

λειτουργία.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιµότητα τεχνικό προσωπικό, η εµπειρία του 

οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούµενα χρονικά 

διαστήµατα, την κάλυψη των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης.  

30.5 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk) 

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία  σύγχρονου 

Γραφείου Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιµο προς τους 

Εσωτερικούς Χρήστες της πύλης σε ώρες ΚΩΚ. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο 

Ανάδοχος αναλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 Να παρέχει βοήθεια σύµφωνα µε τις οριζόµενες στην Παράγραφο 30.2, 

«Υπηρεσίες».. 

 Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αναγγελιών που αναφέρονται από 

τους χρήστες της πύλης. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαµβάνει ένα µοναδιαίο 

κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: Φορέας, 
Είδος εξοπλισµού ή λογισµικού, Περιγραφή βλάβης, Ώρα αναγγελίας   

Οι αναγγελίες θα γίνονται εναλλακτικά µε όλους τους παρακάτω τρόπους: 

i. Τηλέφωνο 

ii. Email 

iii. Fax 
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Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η λήψη πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον 

Ανάδοχο. Η µη επιβεβαίωση δεν θα έχει την έννοια της µη λήψης, για την οποία 

ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος  

 Ο εξοπλισµός και οι εφαρµογές που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για τη 

λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου.  

 Κατά τις ΕΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην Μελέτη 

Εφαρµογής (παρ. 31.2) του Έργου διαδικασία παροχής υποστήριξης.  

 Στο τέλος κάθε µήνα, ο Ανάδοχος υποβάλλει Μηνιαίες Εκθέσεις για το βαθµό 

ικανοποίησης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Η Έκθεση θα υποβάλλεται 

µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα, και θα περιλαµβάνει τα παρακάτω 

στοιχεία για τον προηγούµενο µήνα:  

i. Αριθµός αναγγελιών και είδος (π.χ. βοήθεια, πρόβληµα)  

ii. Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά 

κλήση και συνολική κατανοµή. 

iii. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήµατος (βλάβη ή δυσλειτουργία) 

που εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται 

στη παρούσα. 

iv. Αναλυτικά στοιχεία για την επιβολή ποινών από την Αναθέτουσα Αρχή 

(ρήτρες µη συµµόρφωσης), όπως αίτιο, χρόνος, αντίτιµο ρήτρας κοκ., 

αλλά και συνολικό αντίτιµο επιβολής ποινών.  

Στο τέλος της περιόδου παροχής των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, ο 

Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει Συνολική Απολογιστική Έκθεση, η οποία 

περιλαµβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συµβατική περίοδο. Το 

σύνολο των Εκθέσεων ανήκουν στην κυριότητα του Φορέα Λειτουργίας.  

30.6 Ποσοστό ∆ιαθεσιµότητας – Ρήτρες ∆ιαθεσιµότητας 

Ο εξοπλισµός (PCs, εκτυπωτές, scanners, δικτυακός εξοπλισµός) του Έργου θα 

πρέπει να είναι διαθέσιµος σε ώρες ΚΩΚ τις εργάσιµες ηµέρες του έτους.  

Η κάθε εφαρµογή (∆ιαδικτυακή πύλη και CMS) θα πρέπει να είναι διαθέσιµη 24 ώρες 

την ηµέρα για όλες τις ηµέρες του έτους. 
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Το ποσοστό ΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εξοπλισµού ή της κάθε εφαρµογής 

υπολογίζεται σε µηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο  

αναφοράς διάστηµα Συνολικό

σηςαποκατάστα Χρόνος∑
 

όπου: 

 Ο Συνολικός χρόνος αποκατάστασης σε επίπεδο µήνα είναι το άθροισµα των 

επιµέρους χρόνων αποκατάστασης του συνόλου των βλαβών για τον 

συγκεκριµένο µήνα.  

 Συνολικό διάστηµα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ωρών σε µηνιαία βάση µε 

βάση τις απαιτήσεις διαθεσιµότητας που τίθενται παραπάνω. Ο αριθµός των 

εργάσιµων ηµερών ανά µήνα ορίζεται στις 22 ηµέρες.  

Για την εξασφάλιση του επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης καθορίζεται ότι : 

• το µέγιστο αποδεκτό ποσοστό Μη ∆ιαθεσιµότητας του εξοπλισµού είναι 0,6% 

για τις ΚΩΚ και 5% για το σύνολο του χρόνου σε µηνιαία βάση. Οι ώρες εκτός 

λειτουργίας ενός συνθετικού στοιχείου λογίζονται ως ώρες εκτός λειτουργίας 

όλων των στοιχείων που εξαρτώνται λειτουργικά από το συγκεκριµένο στοιχείο.  

• το µέγιστο αποδεκτό ποσοστό Μη ∆ιαθεσιµότητας της ∆ιαδικτυακής Πύλης  

είναι 0,2% για τις ΚΩΚ και 5% για το σύνολο του χρόνου σε µηνιαία βάση. 

• το µέγιστο επιτρεπτό ποσοστό Μη ∆ιαθεσιµότητας της εφαρµογής διαχείρισης 

περιεχοµένου (CMS) είναι 0,6% για τις ΚΩΚ και 5% για το σύνολο του χρόνου 

σε µηνιαία βάση. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου Μη ∆ιαθεσιµότητας και για κάθε 

επιπλέον εργάσιµη ηµέρα ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην παρ. 46.3. 

30.7 Βασικές απαιτήσεις απόδοσης – Ρήτρες Απόδοσης 

Οι βασικές απαιτήσεις απόδοσης της ∆ιαδικτυακής πύλης αφορούν την απόκριση 

της ∆ιαδικτυακής πύλης στα αιτήµατα των χρηστών. Παρακάτω, ορίζεται ο δείκτης 

βάσει του οποίου θα ελέγχονται οι βασικές απαιτήσεις απόδοσης και οι ρήτρες που 

θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις µη τήρησης αυτών των απαιτήσεων.  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (Response Time) (ΧΑ) 
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Ο ΧΑ αφορά την απόκριση της ∆ιαδικτυακής Πύλης στα αιτήµατα των χρηστών και ο 

υπολογισµός του επιµερίζεται στις παρακάτω µετρήσεις: 

• Ο µέγιστος χρόνος «φορτώµατος» (loading) της κεντρικής σελίδας της Πύλης 

µέσω τυπικής σύνδεσης χρήστη στο ∆ιαδίκτυο (µόντεµ 56Κbps) θα πρέπει να 

είναι µικρότερος ή ίσος των πέντε δευτερολέπτων (≤ 5 sec).  

• Ο ελάχιστος υποστηριζόµενος αριθµός ταυτόχρονων επισκεπτών (login users) 

της ∆ιαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος των τριακοσίων 

χρηστών (≥300). 

• Το µέσο φορτίο επισκέψεων ανά ηµέρα (sustained load) που θα µπορεί να 

εξυπηρετεί η ∆ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο από 

10.000 hits / day. 

Οι παραπάνω µετρήσεις θα γίνονται δειγµατοληπτικά ανά βδοµάδα, σε τυχαίες µέρες 

και ώρες και θα ανάγονται σε µία µέση τιµή ανά βδοµάδα, η οποία θα συγκρίνεται µε 

τα αντίστοιχα όρια απόδοσης.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εργαλεία (λογισµικό ή/και εξοπλισµό) για τον 

αυτοµατοποιηµένο υπολογισµό και παρακολούθηση των παραπάνω µετρήσεων.  

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου για κάθε µία από τις παραπάνω 

µετρήσεις θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα απόδοσης, σύµφωνα µε τα 

όσα περιγράφονται στην παρ. 46.4. 

31 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου - Χρονοδιάγραµµα 

31.1 Χρονοδιάγραµµα 

Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες Το συνολικό 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου χωρίζεται σε φάσεις και ξεκινά µε την 

υπογραφή της Σύµβασης. Ακολούθως παρουσιάζεται το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης του έργου. 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Φάση Α – Μελέτη 
Εφαρµογής                    
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Φάση Β – Υλοποίηση 
έργου                    

Φάση Γ –Πιλοτική 
Λειτουργία                    

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί, ενώ 

οι υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα είναι οι εξής: 

• Α) Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου µέχρι και την οριστική υποβολή των 
παραδοτέων της Φάσης B από τον ανάδοχο ∆ΕΝ πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από 8 µήνες. 

• Β) Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου ∆ΕΝ πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από 12 µήνες. 

 

 

 

31.2 Φάσεις Υλοποίησης του Έργου 

Φάση Α:  Μελέτη Εφαρµογής  

Ενδεικτικός χρόνος για την ολοκλήρωσης της Φάσης αυτής είναι οι δύο (2) µήνες. 

Στο χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει το παρακάτω παραδοτέο.  

Παραδοτέο Φάσης Α 

Π.Α1 Μελέτη Εφαρµογής  

Η Μελέτη Εφαρµογής θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου και 

µεταξύ άλλων θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

 Σχέδιο ∆ιοίκησης και επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. 

 Ανάλυση αναγκών χρηστών και λειτουργικών απαιτήσεων της ∆ιαδικτυακής 

Πύλης. (Περιεχόµενο και λειτουργίες). 

 Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και προσδιορισµός προδιαγραφών του 

συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου. 

 Μελέτη και επικαιροποίηση διαλειτουργικότητας και υλοποίησης διεπαφών µε 

άλλα συστήµατα τόσο σε επιχειρησιακό όσο και τεχνικό επίπεδο. 
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 Σχέδιο καταχώρισης δεδοµένων µέσω του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου. 

 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του συστήµατος (διαδικασίες, αναγκαία 

έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, κλπ), εξειδίκευση του 

περιεχοµένου και των υποστηριζόµενων υπηρεσιών  και προσδιορισµός του 

µηχανισµού πιστοποίησης χρηστών. 

 Περιγραφή των µέτρων ασφάλειας που προέκυψαν από την αντίστοιχη µελέτη 

ασφάλειας και πρόκειται να υλοποιηθούν. 

 Επικαιροποίηση του εξοπλισµού και χορήγηση των ενηµερώσεων και εκδόσεων 

λογισµικού, έτσι ώστε τα υλικά και το λογισµικό που θα παραδίδονται κατά την 

υλοποίηση του έργου να είναι τελευταίας τεχνολογίας και ίσης αξίας µε τα 

προσφερόµενα κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού. 

 Περιγραφή των µέτρων που θα ληφθούν και των διαδικασιών που θα 

υιοθετηθούν για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας, στον βαθµό που αυτό 

είναι εφικτό, από άτοµα µε αναπηρίες. 

 Χρονοπρογραµµατισµός εγκατάστασης εξοπλισµού  

 Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου. 

 Μεθοδολογία και πρόγραµµα εκπαίδευσης χρηστών  

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής σηµατοδοτείται από την αποδοχή της Μελέτης 

Εφαρµογής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του Έργου. 

Φάση Β:  Υλοποίηση του Έργου 

Οι ενέργειες της Φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέσα σε οκτώ (8) 

µήνες από την έναρξη του Έργου.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι: 

• Ανάπτυξη της ∆ιαδικτυακής Πύλης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 25 της 

παρούσας. 

• Προµήθεια και εγκατάσταση της εφαρµογής διαχείρισης περιεχοµένου (CMS). 

• Προµήθεια και εγκατάσταση του κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισµού. 

• Συγκέντρωση και οργάνωση του περιεχοµένου της ∆ιαδικτυακής Πύλης. (Στο 

παρούσα δράση περιλαµβάνεται και η καταχώριση µέσω της εφαρµογής 

διαχείρισης περιεχοµένου.) 
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• Ψηφιοποίηση υλικού (100% από το υλικό που θα παραδοθεί και 30% του 

απαιτούµενου νέου υλικού) 

• Μετάφραση υλικού (50% επί του συνόλου).  

• Εκπαίδευση των χρηστών.  

• Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της ∆ιαδικτυακής Πύλης. 

• Έλεγχοι αποδοχής µε βάση τα σενάρια ελέγχου και τις απαιτήσεις της 

∆ιακήρυξης. 

• Σχέδιο για την οργάνωση της λειτουργίας και διαχείρισης της Πύλης. 

Παραδοτέα Φάσης Β 

Π.Β1 Εξοπλισµός (κεντρικός και περιφερειακός) σε παραγωγική λειτουργία 

Π.Β2 Η ∆ικτυακή Πύλη (µαζί µε το CMS) σε πιλοτική λειτουργία 

Π.Β3 Ψηφιοποιηµένο Υλικό 

Π.Β4 Μεταφρασµένο Υλικό 

Π.Β5 Τεύχος: «Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχων Αποδοχής» 

Π.Β6 Εκπαιδευτικό Υλικό 

Π.Β7 Εγχειρίδια / οδηγίες εγκατάστασης και παραµετροποίησης της ∆Π 

Π.Β8 Σχέδιο για την οργάνωση της λειτουργίας και διαχείρισης της ∆Π 

 

Φάση Γ: Πιλοτική Λειτουργία  

Ενδεικτικός χρόνος για την ολοκλήρωση της Φάσης αυτής είναι οι τέσσερις (4) 

µήνες. Με τη λήξη της Φάσης αυτής πραγµατοποιείται η προσωρινή παραλαβή του 

έργου. Κατά τη διάρκεια της Φάσης Γ οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι: 

• Η επιτόπια υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας µε τη 

διάθεση ενός (1) Ειδικευµένου Τεχνικού που θα είναι υπεύθυνος για την 

ενηµέρωση και συντήρηση της ∆ιαδικτυακής Πύλης αλλά και την µεταφορά 
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τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους του ΟΠΕΠ σχετικά µε τη διαδικασία 

ενηµέρωσης και συντήρησης της Πύλης.  

• Η υλοποίηση βελτιώσεων που θα κριθούν απαραίτητες στο περιβάλλον 

διεπαφής και τον τρόπο οργάνωσης του περιεχοµένου της ∆Π. 

• Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος στη σωστή λειτουργία της εφαρµογής 

διαχείρισης περιεχοµένου. 

• Η άρση οποιουδήποτε προβλήµατος στη σωστή λειτουργία της ∆ιαδικτυακής 

Πύλης. 

• Η ψηφιοποίηση υλικού (το υπόλοιπο 70% του απαιτούµενου νέου υλικού) 

• Η µετάφραση υλικού (του υπόλοιπου 50% επί του συνόλου).  

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτής σηµατοδοτείται µε την επιτυχή ολοκλήρωση της 

επιτόπιας υποστήριξης και της παραλαβής του παρακάτω παραδοτέου. 

Παραδοτέο Φάσης Γ 

Π.Γ1 Εκθέσεις αποτελεσµάτων επιτόπιας υποστήριξης 

Π.Γ2 Ψηφιοποιηµένο Υλικό 

Π.Γ3 Μεταφρασµένο Υλικό 

31.3 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, µε έναρξη την 

οριστική παραλαβή του Έργου και µε χρονική διάρκεια έξι (6) ετών. 

Η ελάχιστη ζητούµενη Περίοδος Εγγύησης είναι τρία (3) έτη από την Οριστική 

Παραλαβή του Έργου.  

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά µε τη λήξη της προσφερόµενης Περιόδου Εγγύησης 

και λήγει µε τη λήξη της ΠΕΣ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον το επιθυµεί ο Φορέας Λειτουργίας, να 

υπογράψει Σύµβαση Συντήρησης, µετά το τέλος της προσφερόµενης από αυτόν 

Περιόδου Εγγύησης και µε τίµηµα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην 

Προσφορά του. 
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Στην ΠΕΣ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Παράγραφο 30. 

Σηµείωση 1:  Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν 

λαµβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 

Σηµείωση 2:  Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν 

Περίοδο Εγγύησης µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, όµως αυτή θα πρέπει να 

καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθµό ετών. 

31.4 Οµάδα Έργου – Σχήµα ∆ιοίκησης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του 

ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για 

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

τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Μέλη Οµάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη 

που θα συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου και συγκεκριµένα: 

• Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου 

Έργου και του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

• Να δοθούν βιογραφικά σηµειώµατα για κάθε µέλος της Οµάδας Έργου, µε 

βάση το υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

• Να περιγραφεί ο ρόλος και το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν για κάθε 

µέλος της Οµάδας έργου στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης. 

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

θα αφιερώσουν ανά εργασία του Έργου. 

• Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος 

υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). Για τα στελέχη της Οµάδας που είναι 

εξωτερικοί συνεργάτες και δεν ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό του Αναδόχου 

θα πρέπει να υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις ότι υπάρχει συµφωνία 

συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και ότι γνωρίζουν τους όρους του 

παρόντος διαγωνισµού. 
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Οι ειδικευµένοι Τεχνικοί του Αναδόχου που θα αναλάβουν την επιτόπια υποστήριξη 

στις εγκαταστάσεις του Φορέα Λειτουργίας θα πρέπει να έχουν εµπειρία και γνώσεις 

σε θέµατα διαδικτυακών εφαρµογών και ∆ιαδικτύου, που να τεκµηριώνονται είτε από 

αντίστοιχους τίτλους εκπαίδευσης είτε λόγω της συµµετοχής τους σε σχετικά έργα. 

Οι Τεχνικοί αυτοί µπορεί να είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες του 

Αναδόχου.  

Επίσης, όσον αφορά τη µετάφραση και επιµέλεια των κειµένων, οι εµπλεκόµενοι 

(µεταφραστές, επιµελητές) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να καλύπτουν τα 

παρακάτω: 

• Η µητρική γλώσσα τουλάχιστον του επιµελητή να είναι η γλώσσα µετάφρασης 

• Το πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών του επιµελητή να εντάσσεται στο πεδίο 

της αρχαιολογίας ή/και της ιστορίας τέχνης 

 

Υπεύθυνος Έργου 

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project 

Manager) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εµπειρία: 

• Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη µεταπτυχιακών 

τίτλων σπουδών. 

• Κατ’ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου 

Έργου (Project Manager), κατά προτίµηση σε µεγάλα έργα Πληροφορικής.  

• Εµπειρία σε έργα υλοποίησης ∆ιαδικτυακών Εφαρµογών. 

Σηµειώνεται ότι η εµπειρία αποδεικνύεται µε την συµµετοχή σε αντίστοιχα έργα, 

γεγονός που θα πρέπει να αποτυπώνεται στο βιογραφικό του Υπεύθυνου Έργου. 

Στην σύσταση της Οµάδας Έργου, που θα προτείνει ο Υποψήφιος στην Πρόσφορά 

του, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συµπεριλάβει τις παρακάτω ειδικότητες: 

• ∆ύο άτοµα, των οποίων το πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών να εντάσσεται 

στο πεδίο της αρχαιολογίας ή/και της ιστορίας τέχνης 

• Έναν γραφίστα 

• Έναν επαγγελµατία φωτογράφο 
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31.5 ∆ιαδικασία Παραλαβής 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης της υλοποίησης και της παραλαβής του Έργου 

θα συσταθεί, από την αναθέτουσα αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (ΕΠΠ).  

• Η ΕΠΠ θα παραλαµβάνει τα Παραδοτέα του έργου (βλ. παρ. 31.2) εντός δέκα 

(10) εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ενηµέρωση που θα κάνει προς αυτήν 

ο Ανάδοχος για την ετοιµότητα παραλαβής του Παραδοτέου, σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών, όπως αυτό θα προσδιορίζεται ειδικότερα στη 

Σύµβαση.  

• Στην περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τα 

περιγραφόµενα στη Σύµβαση, τότε η ΕΠΠ θα προτείνει εγγράφως 

τροποποιήσεις και βελτιώσεις, τις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει, 

εντός του χρονικού διαστήµατος που θα ορίσει η ΕΠΠ, σύµφωνα µε την 

Σύµβαση. Οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση ή τροποποίηση Παραδοτέου 

προκύψει υπό αυτές τις συνθήκες δεν αιτιολογεί καµία καθυστέρηση 

οποιουδήποτε άλλου Παραδοτέου. 

 Στην περίπτωση που το Παραδοτέο δεν παρουσιάσει αποκλίσεις από τα 

περιγραφόµενα στη Σύµβαση, τότε η ΕΠΠ πιστοποιεί το Παραδοτέο και κάνει την 

προσωρινή παραλαβή του. 

 Η ΕΠΠ παραλαµβάνει οριστικά το σύνολο του Έργου, σε διάστηµα δύο (2) µηνών 

από τη προσωρινή παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργου και την επιτυχή 

ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας (Φάση Γ). 

 Στην περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης 

που αναφέρονται στο άρθρο 46, µε την επιφύλαξη των άλλων δικαιωµάτων της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΜΕΡΟΣ ∆: ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

32 Υποβολή Προσφοράς 

32.1 Ο κάθε Υποψήφιος υποβάλλει την προσφορά του µε τον Φάκελο Προσφοράς. 

Ο φάκελος υποβάλλεται κλειστός και σφραγισµένος, εντός της προθεσµίας 

υποβολής και µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο  6, και φέρει την σφραγίδα 

του Υποψηφίου και την ένδειξη: 

Προσφορά για το Έργο:  

«Αναβάθµιση και Λειτουργία του Κόµβου «Οδυσσέας» σε Πύλη του Ελληνικού 

Πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο » 

∆ιαγωνιζόµενος: ..... (πλήρης επωνυµία φυσικού προσώπου, νοµικού 

προσώπου/εταιρείας, κοινοπραξίας, ένωσης προσώπων, κλπ, διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου και φαξ) 

Αποδέκτης: «Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε.», τηλ: 00-30-

210/8894880 fax: 00-30-210/8894885 

Να ανοιχθεί µόνον από το Αρµόδιο Όργανο του ∆ιαγωνισµού 

32.2 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων 

των µελών της. 

32.3 Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι συσκευασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να µην είναι δυνατή η αποσφράγιση και επανασφράγισή του χωρίς να 

αφήνονται ίχνη. Υπό αυτή την έννοια απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητου 

φακέλου ή η χρήση οποιουδήποτε µέσου που επιτρέπει την χωρίς ίχνη 

αποσφράγιση και επανασφράγισή του. 

32.4 Στα στοιχεία υποβολής του εν λόγω Φακέλου του περιλαµβάνονται 

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: 

 Το ένα από τα δύο αντίτυπα της Αίτησης Υποβολής Προσφοράς 

συµπληρωµένη µε τα στοιχεία του Υποψηφίου υπογεγραµµένη από τον 

Εκπρόσωπό του, 
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 Το ένα από τα δύο αντίτυπα της Βεβαίωσης Εκπροσώπησης του 

Υποψηφίου για την υποβολή της Προσφοράς και για τη συµµετοχή στις 

ανοιχτές συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και την 

παραλαβή των απευθυνοµένων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Υποψήφιο 

εγγράφων, υπογεγραµµένη από τον Εκπρόσωπό του, 

 Ένας σφραγισµένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στην παρ. 32.1 και την εξής: «Φάκελος ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει: 

 τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, 

όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Αντί των πρωτοτύπων 

δεκτά γίνονται και επικυρωµένα αντίγραφα από αρµόδια κατά τον 

νόµο αρχή ή δικηγόρο. 

 Ένας σφραγισµένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στην παρ. 32.1 και την εξής: «Φάκελος Τεχνικών Στοιχείων». Ο 

φάκελος αυτός θα περιέχει:  

 τρία (3) έντυπα αντίγραφα των απαραίτητων στοιχείων που 

τεκµηριώνουν την πληρότητα κάλυψης των απαιτήσεων που 

δηµιουργεί η υλοποίηση του Έργου και θα αξιολογηθούν 

σύµφωνα µε την παρούσα, µαζί µε ένα (1) σε ηλεκτρονική µορφή, 

σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο το καθένα. Η παράθεση των 

στοιχείων στον φάκελο αυτό θα γίνει µε τον τρόπο που 

περιγράφεται και σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που υπάρχουν στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

 Ένας σφραγισµένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στην παρ. 32.1 και την εξής: «Φάκελος Οικονοµικών 

Στοιχείων». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει: 

 τρία (3) έντυπα αντίγραφα των απαραίτητων στοιχείων που 

τεκµηριώνουν την Οικονοµική Προσφορά, µαζί µε ένα (1) σε 

ηλεκτρονική µορφή, σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο το 

καθένα. Το ηλεκτρονικό αντίγραφο (σε CD-ROM) θα περιλαµβάνει 

τους επιµέρους αναλυτικούς πίνακες και τον συγκεντρωτικό 

πίνακα σε µορφή (format) που µπορεί να αναγνωσθεί από 

διαδεδοµένα πακέτα λογισµικού επεξεργασίας πινάκων και 

λογιστικών φύλλων (π.χ. EXCEL, Lotus κ.ο.κ.). Η παράθεση των 

Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. Τεύχος Προκήρυξης / 82 

 



Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την «Αναβάθµιση και Λειτουργία του Κόµβου «Οδυσσέας» σε 
Πύλη του Ελληνικού Πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο» 

στοιχείων στον φάκελο αυτό θα γίνει µε τον τρόπο που 

περιγράφεται και σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που υπάρχουν στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

32.5 Σε ένα από τα τρία έντυπα αντίγραφα που περιλαµβάνονται στους Φακέλους 

Τεχνικών και Οικονοµικών Στοιχείων και σε κάθε σελίδα τους, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να υπάρχει η µονογραφή 

του Εκπροσώπου και η σφραγίδα του Υποψηφίου (στην περίπτωση της 

ένωσης /κοινοπραξίας η σφραγίδα του Μέλους φυσικού ή νοµικού προσώπου, 

από το οποίο προέρχεται ο κοινός εκπρόσωπος). Σε περίπτωση ασυµφωνίας 

µεταξύ των αντιγράφων, το φέρον την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» είναι το 

επικρατέστερο.  

32.6 Σε περίπτωση που τα ειδικά και αναλυτικά τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν, 

λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων, τότε 

αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον Φάκελο Τεχνικών 

Στοιχείων µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικών Στοιχείων» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφοράς. 

32.7 Όπως έχει προαναφερθεί, εκτός του Φακέλου Προσφοράς υποβάλλονται 

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: 

 Το ένα από τα δύο αντίτυπα της Αίτησης Υποβολής Προσφοράς  

 Το ένα από τα δύο αντίτυπα της Βεβαίωσης Εκπροσώπησης του 

Υποψηφίου  

32.8 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να τηρήσει για την οργάνωση του κάθε Φακέλου 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικών Στοιχείων και Οικονοµικών Στοιχείων 

την σειρά παράθεσης των στοιχείων σύµφωνα µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ και 

ΙV και να ακολουθήσει για κάθε Φάκελο µία ενιαία αρίθµηση σελίδων. Τα 

στοιχεία που τοποθετούν οι Υποψήφιοι σε κάθε Φάκελο πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα και χωρίς διαγραφές και διορθώσεις. Εάν γίνει χρήση 

συντοµογραφιών στον Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων, ο Υποψήφιος οφείλει να 

αναφέρει τις συντοµογραφίες αυτές και την επεξήγησή τους σε ιδιαίτερο πίνακα, 

εκτός εάν οι συντοµογραφίες αυτές είναι ευρέως γνωστές στον σχετικό 

επιστηµονικό και τεχνικό κλάδο. 
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33 Εγγύηση Συµµετοχής 

33.1 Κάθε Υποψήφιος, οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή συµµετοχής για 

το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (124.500 

€), η οποία θα ισχύει τουλάχιστον για οκτώ (8) µήνες από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών που ορίζεται στην παρ. 7.1 της 

Προκήρυξης. 

33.2 Οι Υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την συµµετοχή τους µετά την 

κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση που αποσυρθεί ο 

Υποψήφιος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 Ολική κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής της εγγύησης συµµετοχής 

χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 Αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε θετική και αποθετική ζηµία 

του. 

33.3 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων /κοινοπραξίας, η /οι εγγυητική/ ές επιστολή/ 

ές πρέπει να καλύπτουν (η µία ή το σύνολο περισσοτέρων της µίας) το ποσό 

των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (124.500 €), να 

εκδίδονται στο όνοµα όλων των Μελών της ένωσης / κοινοπραξίας (το όνοµα / 

η επωνυµία των οποίων αναφέρεται στο σώµα της εγγυητικής επιστολής), και 

να καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη τους έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Η 

δυνατότητα προσκοµιδής περισσοτέρων της µίας εγγυητικών επιστολών ισχύει 

και για µεµονωµένους Υποψηφίους, προκειµένου να καλύψουν σωρευτικά το 

ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (124.500 €). 

33.4 Η εγγύηση συµµετοχής του Υποψηφίου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι 

εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων Υποψηφίων επιστρέφονται 

σε αυτούς εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης. 

33.5 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, 

αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει έως και την 

υπογραφή της Σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή να 

εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει 
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από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση 

συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

33.6 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών 

µελών αυτό το δικαίωµα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα V. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα (για το θέµα 

των επισήµων µεταφράσεων ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 8.1). Σε 

περίπτωση που η απόδοση των βασικών όρων των ξενόγλωσσων εγγυητικών 

επιστολών διαφέρουν από τους βασικούς όρους που περιλαµβάνονται στο 

υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ καθιστούν απαράδεκτες εγγυητικές 

επιστολές και ο Ανάδοχος οφείλει να την αντικαταστήσει άµεσα µε άλλη που θα 

περιλαµβάνει τους βασικούς όρους του υποδείγµατος. 

34 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

34.1 Οι Υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις 

για το περιεχόµενο της Προκήρυξης από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού µέχρι και την Παρασκευή, 29.12.2006. 

34.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει τεύχος απαντήσεων για όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν µαζί µε τα ερωτήµατα που υποβλήθηκαν, χωρίς 

την αναφορά των Ενδιαφερόµενων που τις υπέβαλαν, σε όλους τους 

Ενδιαφερόµενους που υπέβαλλαν αίτηµα παροχής διευκρινήσεων µέχρι και την 

∆ευτέρα, 08.01.2007. Σε κάθε περίπτωση το τεύχος απαντήσεων µαζί µε τα 

ερωτήµατα θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής. 

34.3 Σε περίπτωση που τα έγγραφα της παροχής διευκρινίσεων ή 

συµπληρωµατικών πληροφοριών δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους να 

παραδοθούν στην προαναφερθείσα προθεσµία, η προθεσµία αυτή 

παρατείνεται κατά τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 

34.4 Για την εφαρµογή των ανωτέρω, ο Υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να λάβει 

υπόψη τα στοιχεία που χορηγούνται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την φάση 

της παρούσας διαδικασίας (παρ. 34.2). Η Αναθέτουσα Αρχή µεριµνά, ώστε τα 
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στοιχεία που συλλέγονται και χορηγούνται στον Υποψήφιο, να είναι κατά το 

δυνατόν ακριβή και πλήρη. Ο Υποψήφιος όµως, έχει την πλήρη ευθύνη 

θεώρησης, ελέγχου, διασταύρωσης, συσχέτισης των στοιχείων αυτών και 

οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως την Υπηρεσία ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 22.12.2006 (βλ. παρ. 6.3), για 

σηµεία της Προκήρυξης και των Παραρτηµάτων που, κατά τη γνώµη του 

χρειάζονται διευκρίνιση από την Αναθέτουσα Αρχή ή µπορούν να ανατρέψουν 

ή να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου, µαζί µε την άποψή του 

πάνω σε αυτά. Η γραπτή απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής, που κοινοποιείται 

σε όλους τους Υποψηφίους (παρ. 34.2), είναι δεσµευτική για τους Υποψηφίους. 

34.5 Μετά την κατάθεση του Φακέλου Προσφοράς, διευκρινίσεις κατά την έννοια της 

παρ. 4.4) δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

34.6 Σε καµία περίπτωση Υποψήφιος µπορεί να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής ή 

τρίτου. 

35 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

35.1 Ο έλεγχος της υποβολής και η αξιολόγηση των Προσφορών και των 

απαραίτητων εγγράφων, γίνεται από την Ε∆∆, µόνης αρµόδιας για το άνοιγµα 

του Φακέλου Προσφοράς του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

οριζόµενα στην παρούσα. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς 

και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών, ορίζονται κάθε φορά από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής. 

35.2 Η δηµόσια αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την Ε∆∆ την Τετάρτη 
17.01.2007 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. άρθρο 1) 

παρουσία των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των Υποψηφίων, σε δηµόσια 

συνεδρίαση. 

 Στη δηµόσια αυτή συνεδρίαση, η Ε∆∆, παραλαµβάνει τις Αιτήσεις 

Υποβολής Προσφοράς, τις Βεβαιώσεις Εκπροσώπησης και τους 

Φακέλους Προσφορών, από το Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής και 

συντάσσει πίνακα όσων υπέβαλλαν εµπρόθεσµα Προσφορά, µε αύξοντα 

αριθµό ανάλογο µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της κατάθεσης του Φακέλου 

Προσφοράς. Οποιαδήποτε Προσφορά κηρυχθεί απαράδεκτη λόγω 
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εκπροθέσµου υποβολής, επιστρέφεται µε απόφαση της Ε∆∆ χωρίς να 

αποσφραγισθεί ο Φάκελος Προσφοράς. Η Ε∆∆ συντάσσει πρακτικό µε 

τον πίνακα των αποκλεισθέντων λόγω εκπρόθεσµης υποβολής, το 

κοινοποιεί σε αυτούς µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και µετά την 

εκδίκαση τυχόν ενστάσεών τους (σύµφωνα µε το άρθρο 36) και άλλων 

τυχόν ένδικων βοηθηµάτων, εφόσον αυτά απορριφθούν, τους καλεί να 

παραλάβουν το Φάκελο Προσφοράς τους. 

 Στην δηµόσια αυτή συνεδρίαση, η Ε∆∆ αποσφραγίζει τον κλειστό Φάκελο 

Προσφοράς και τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Ένα 

οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής µονογράφει τα έγγραφα που 

βρίσκονται µέσα σε αυτόν και σε κάθε σελίδα του. Τα ΦΕΚ 

µονογράφονται µόνο στην πρώτη σελίδα τους. Ο Φάκελος Τεχνικών 

Στοιχείων και ο Φάκελος Οικονοµικών Στοιχείων, οι οποίοι βρίσκονται 

µέσα στον Φάκελο Προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται από όλα τα µέλη της Ε∆∆ και φυλάσσονται από τον 

Πρόεδρο της Ε∆∆. Η Ε∆∆ κοινοποιεί µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ), σε όλους 

τους Υποψηφίους, τον κατάλογο των Υποψηφίων που υπέβαλλαν 

εµπρόθεσµη προσφορά σαν αποτέλεσµα της αποσφράγισης. 

 Στην ίδια ή σε άλλη δηµόσια συνεδρίαση η Ε∆∆ ελέγχει κατά πόσον οι 

Υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 

συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής που υπέβαλαν και τα οποία αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ. Επίσης, η Ε∆∆ στην ίδια ή σε άλλη δηµόσια συνεδρίαση µετά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών του διαγωνισµού και πριν την αποσφράγιση 

του Φακέλου Τεχνικών Στοιχείων ελέγχει την πλήρωση ή µη των 

κριτηρίων καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής των Υποψηφίων 

(απόδειξη χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τεχνικής / επαγγελµατικής 

ικανότητας), η έλλειψη των οποίων αποτελεί λόγο αποκλεισµού τους από 

το διαγωνισµό. Η Ε∆∆ µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών ή συµπληρώσεις των τυχόν ελλειπόντων 

ή ακόµη και πρόσθετα δικαιολογητικά εντός προθεσµίας που θα ορίσει 

για όλους τους Υποψηφίους. Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να 

ανταποκριθούν εντός της προθεσµίας αυτής, διαφορετικά η Ε∆∆ µπορεί 
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ν’ απορρίψει την Προσφορά. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή ανακοινώνει δια 

αναρτήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα και στον ηλεκτρονικό 

διαδικτυακό κόµβο της Αναθέτουσας Αρχής τα ονόµατα των Υποψηφίων 

που γίνονται δεκτοί και εκείνων που αποκλείονται από την περαιτέρω 

συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού 

καθενός από αυτούς, το δε σχετικό πρακτικό της Ε∆∆ κοινοποιείται σε 

κάθε Υποψήφιο µε φαξ. 

35.3 Όσον αφορά τους αποκλεισθέντες Υποψηφίους στο στάδιο του ∆ιαγωνισµού 

της εξέτασης των δικαιολογητικών συµµετοχής και του ελέγχου πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεών τους 

(σύµφωνα µε το άρθρο 36) και τυχόν ένδικων βοηθηµάτων, εφόσον αυτά 

απορριφθούν, επιστρέφονται στους εν λόγω Υποψηφίους οι εγγυητικές 

επιστολές συµµετοχής τους, οι Φάκελοι Τεχνικών Στοιχείων και οι Φάκελοι 

Οικονοµικών Στοιχείων χωρίς να ανοιχθούν, µετά την υπογραφή της Σύµβασης 

µε τον Ανάδοχο. Μπορεί όµως η Ε∆∆ να αποφασίσει την επιστροφή µόνο της 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής κρατώντας στον φάκελο αντίγραφό της, 

εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον Υποψήφιο. 

35.4 Σε επόµενη δηµόσια συνεδρίαση, η Ε∆∆ αποσφραγίζει τους Φακέλους 

Τεχνικών Στοιχείων που περιέχουν τα όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Ένα 

οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής µονογράφει τα πρωτότυπα έγγραφα που 

βρίσκονται µέσα σε κάθε ένα από αυτούς. Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) 

µονογράφονται µόνο στην πρώτη σελίδα τους. Σε περίπτωση ουσιωδών 

αποκλίσεων από τους όρους της Προκήρυξης, η Επιτροπή διατηρεί το 

δικαίωµα να προχωρήσει στον αποκλεισµό του Υποψηφίου από την περαιτέρω 

αξιολόγηση. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή συντάσσει σχετικά πρακτικά 

συνεδρίασης.  

35.5 Σε νέα κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού εξετάζει, 

αξιολογεί το περιεχόµενο του Φακέλου Τεχνικών Στοιχείων και το βαθµολογεί 

σύµφωνα µε τη διαδικασία, τα κριτήρια και τους συντελεστές που ορίζονται στο 

ΜΕΡΟΣ Ε της παρούσας. Η διαδικασία αυτή µπορεί να συνεχιστεί σε 

περισσότερες της µίας συνεδρίασης της Ε∆∆. Πριν την βαθµολόγηση, η 

Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως από τους Υποψηφίους, εντός 
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προθεσµίας που θα τους ανακοινωθεί, να δώσουν διευκρινίσεις επί των 

υποβληθέντων τεχνικών στοιχείων τους ή και να παρουσιάσουν την λύση που 

προτείνει κάθε ένας από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας Υποψήφιος 

δεν απαντήσει εντός της οριζόµενης προθεσµίας ή δεν προβεί στην ζητούµενη 

παρουσίαση, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

Συντάσσεται τέλος, πίνακας βαθµολογίας των Υποψηφίων κατά φθίνουσα 

σειρά αξιολόγησης, ο οποίος δηµοσιεύεται δια αναρτήσεως στην έδρα και στον 

ηλεκτρονικό διαδικτυακό κόµβο της Αναθέτουσας Αρχής. Στο σχετικό Πρακτικό 

της Ε∆∆ που κοινοποιείται µε φαξ στους Υποψηφίους αναφέρονται και οι 

Υποψήφιοι, οι Προσφορές των οποίων δεν ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις 

απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι 

αποκλεισµού τους. Μετά την υπογραφή της Συµβάσεως µε τον Ανάδοχο 

επιστρέφεται στους οριστικά αποκλεισθέντες σφραγισµένοι οι Φάκελοι 

Οικονοµικών Στοιχείων, χωρίς να έχουν ανοιχθεί. 

35.6 Στη συνέχεια, η Ε∆∆, σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, ανοίγει τον Φάκελο 

Οικονοµικών Στοιχείων. Ένα οποιοδήποτε µέλος της Επιτροπής µονογράφει τα 

πρωτότυπα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν σύµφωνα µε το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Σε κλειστή συνεδρίαση, η Ε∆∆ εξετάζει και αξιολογεί το 

περιεχόµενο του Φακέλου Οικονοµικών Στοιχείων. Η Επιτροπή δύναται να 

ζητήσει εγγράφως από τους Υποψηφίους, εντός προθεσµίας που θα τους 

ανακοινωθεί, να δώσουν διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων οικονοµικών 

στοιχείων τους. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας Υποψήφιος δεν απαντήσει 

εντός της οριζόµενης προθεσµίας, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης. Η Επιτροπή τελικά καταλήγει στη Γενική Συνολική Τιµή της 

οικονοµικής προσφοράς κάθε Υποψηφίου για όσους Υποψηφίους υπέβαλαν 

αποδεκτές οικονοµικές προσφορές. Στη συνέχεια εφαρµόζεται ο τύπος της 

παρ. 39.4, για να προκύψει η τελική βαθµολογία κάθε Υποψηφίου και 

συντάσσεται ο τελικός πίνακας βαθµολογίας των Υποψηφίων κατά φθίνουσα 

σειρά αξιολόγησης, ο οποίος δηµοσιεύεται δια αναρτήσεως στον πίνακα 

ανακοινώσεων στην έδρα και στον ηλεκτρονικό διαδικτυακό κόµβο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το δε σχετικό πρακτικό της Ε∆∆ κοινοποιείται σε κάθε 

Υποψήφιο µε φαξ. 
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35.7 Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα Υποψήφιο που 

υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση, και µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 

εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης 

της Προσφοράς του.  

35.8 Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται µε την τελική κατακυρωτική 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής και την έκδοση 

αποφάσεων επί τυχόν σχετικών ενστάσεων και ενδίκων βοηθηµάτων κατ’ 

αυτής. 

35.9 Οι Υποψήφιοι πέραν της ηµεροµηνίας δηµόσιας αποσφράγισης των 

Προσφορών που ορίζεται στην παρ. 35.2 καλούνται σε κάθε επόµενη δηµόσια 

συνεδρίαση της Ε∆∆, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µε έγγραφη ανακοίνωση 

του Προέδρου της Ε∆∆ προς Εξουσιοδοτηµένους Εκπροσώπους των 

Υποψηφίων καθώς και µέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς όλους 

τους Υποψηφίους προ µίας (1) πλήρους ηµέρας το αργότερο. 

36 Ενστάσεις - Προσφυγές 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής Υποψηφίου σ’ αυτόν, της 

νοµιµότητας της διενέργειας του και της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται 

ένσταση υποβαλλοµένη σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κανονισµού. Περαιτέρω 

επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ν. 

2522/97. 

37 Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

37.1 Η Κατακύρωση στον Υποψήφιο που τελικά θα επιλεγεί ως Ανάδοχος του 

Έργου, πραγµατοποιείται µε την σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Αναθέτουσας Αρχής. Η κατάταξη ενός Υποψηφίου στην πρώτη θέση του 

πίνακα τελικής κατάταξης δεν θεωρείται κατακύρωση. Αφού εγκριθεί το σχέδιο 

της Συµβάσεως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατατεθεί το προβλεπόµενο 

πιστοποιητικό διαφάνειας του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

µετά τον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδοθεί 

Πρακτικό ή Απόφαση που θα επιτρέπει την υπογραφή της Συµβάσεως, ο 

Υποψήφιος καλείται για την υπογραφή της Σύµβασης µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται µε άλλη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
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37.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 5.4 και 5.6 της 

Προκήρυξης, καθορίζοντας τους όρους διαπραγµάτευσης. 

37.3 Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας προσφοράς από 

οικονοµική άποψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΜΕΡΟΣ Ε της παρούσας. 

37.4 Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων/ 

κοινοπραξία που υπέβαλε κοινή Προσφορά, καθένας από τους συµµετέχοντες 

αυτούς ευθύνεται σε ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

υλοποίηση του Έργου. Επί πλέον η Αναθέτουσα Αρχή, µε την απόφαση 

κατακύρωσης, θα ζητεί από τα Μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, προκειµένου να 

υπογράψει την Σύµβαση, όταν κληθεί αυτή προς τούτο, να έχουν συστήσει 

κοινοπραξία κατά το ελληνικό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει 

ήδη συσταθεί. Το σχετικό συµφωνητικό πρέπει να είναι της αποδοχής της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αυτό, µεταξύ άλλων, πρέπει να ορίζονται το τµήµα του 

Έργου που κάθε Μέλος θα εκτελέσει, το Μέλος που θα συντονίσει το έργο της 

κοινοπραξίας, το ποσοστό συµµετοχής κάθε Μέλους, καθώς και ότι όλα τα 

Μέλη ευθύνονται σε ολόκληρο το καθένα απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για 

την εκτέλεση του Έργου.  

37.5 Εάν ο Υποψήφιος που επιλεγεί ως Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της Συµβάσεως υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής µε την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος της 

Αναθέτουσας Αρχής για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας 

της. 

37.6 Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης κοινοποιείται µε φαξ σε όλους τους 

Υποψηφίους που συµµετείχαν και στο στάδιο του ανοίγµατος των 
Φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς και δηµοσιεύεται δια αναρτήσεως στην 

έδρα και στον ηλεκτρονικό διαδικτυακό κόµβο της Αναθέτουσας Αρχής.ΜΕΡΟΣ 

Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

38 Εισαγωγή 

38.1 Η αξιολόγηση των Υποψηφίων θα βασισθεί στα στοιχεία που θα υποβάλλουν 

µε το Φάκελο Προσφοράς τους. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού διατηρεί 
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το δικαίωµα να κάνει χρήση της οιασδήποτε δηµόσιας ή άλλης πληροφορίας 

περιέλθει στη διάθεσή της, την οποία και θα αξιολογήσει. 

38.2 Η αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων θα γίνει κατά στάδια όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 39 της παρούσας. Τα στάδια της διαδικασίας 

αξιολόγησης είναι τα εξής: 

 Έλεγχος τυπικών στοιχείων συµµετοχής. 

 Έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 Αξιολόγηση των Υποψηφίων ως προς τα τεχνικά στοιχεία – για όσες 

Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των τυπικών 

στοιχείων συµµετοχής. 

 Αξιολόγηση των Υποψηφίων ως προς τα οικονοµικά στοιχεία – για όσες 

Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

στοιχείων.  

 Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 

συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς. 

38.3 Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού είναι 

αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από 

όρους της Προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

38.4 Προσφορές που υποβάλλονται µε οποιαδήποτε επιφύλαξη ή όρο 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση του Φακέλου Προσφοράς 

δεν επιτρέπεται καµία τροποποίηση ή συµπλήρωσή του. 

38.5 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµία φάση του ∆ιαγωνισµού και σε 

καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 

39 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

39.1 Έλεγχος τυπικών στοιχείων συµµετοχής 

 Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης (Έλεγχος τυπικών στοιχείων συµµετοχής) 

γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού όπου 

ελέγχεται, µε τη βοήθεια του Πίνακα ΙΙ.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, εάν έχουν 
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συµπεριληφθεί όλα τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα καθώς και όλα 

τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής στον Φάκελο 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Κατά το στάδιο αυτό, οι Υποψήφιοι δεν 

βαθµολογούνται, αλλά ελέγχεται η νοµιµότητά και η καταλληλότητά τους για 

συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό και οι Προσφορές τους κρίνονται τυπικά 

αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες. 

 Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 35.2 της Προκήρυξης. 

39.2 Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών 

 Η αξιολόγηση των Υποψηφίων ως προς τα τεχνικά στοιχεία (δεύτερο στάδιο 

αξιολόγησης) γίνεται σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. 

 Στην περίπτωση που οι Υποψήφιοι δεν έχουν επισυνάψει τα ζητούµενα 

στοιχεία ή δεν έχουν συµπληρώσει τους σχετικούς Πίνακες Συµµόρφωσης 

που παρατίθενται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες ή τα 

στοιχεία που παραθέτουν σε αυτούς είναι αόριστα και ανεπίδεκτα εκτίµησης 

ή παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους της Προκήρυξης, τότε η 

Ε∆∆ δύναται να απορρίψει τα τεχνικά στοιχεία και να αποκλείσει τον 

Υποψήφιο από τη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Τυχόν εµφάνιση σε οιοδήποτε σηµείο των Τεχνικών Στοιχείων τιµών που 

οδηγούν σε αποκάλυψη των Οικονοµικών Στοιχείων της Προσφοράς 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό αποκλείονται από τη 

συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης και οι Φάκελοι Οικονοµικών Στοιχείων 

επιστρέφονται σφραγισµένοι. 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών 

τεχνικών προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που 

αναφέρονται στην παρ. 40.1 (κριτήρια Τ1.1 - Τ5.2). σύµφωνα µε τα 

παρακάτω: 

 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού βαθµολογεί κατά την κρίση της τα 

επιµέρους κριτήρια αυτόνοµα από 80 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία των 

επί µέρους κριτηρίων: 
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- είναι 80 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές 

[απαράβατοι όροι] απαιτήσεις, 

- αυξάνεται έως 100 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές 

[απαράβατοι όροι] και οι λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης, 

- αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης, τόσο οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] όσο και οι 

λοιπές απαιτήσεις, και υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές. 

 Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού βαθµολογεί σύµφωνα 

µε την παραπάνω κλίµακα κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Για κάθε 

ένα κριτήριο υπολογίζεται ο µέσος όρος των βαθµών των µελών της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που η Προσφορά του 

Αναδόχου δεν πληροί υποχρεωτικούς - απαράβατους όρους της 

Προκήρυξης, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν βαθµολογείται. Στη 

συνέχεια ο µέσος όρος των βαθµών των µελών της Επιτροπής 

πολλαπλασιάζεται επί τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 

που αναφέρεται στην παρ. 40.1, για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου 

αυτού.  

 Το άθροισµα των βαθµών των κριτηρίων αποτελεί τον βαθµό Τ των 

τεχνικών στοιχείων του Υποψηφίου. Ο βαθµός αυτός δίνεται µε ακρίβεια 

τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. Όταν το τέταρτο δεκαδικό είναι µικρότερο ή ίσο 

µε τον αριθµό 5, το τρίτο δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται στο αµέσως 

προηγούµενο, ενώ αν είναι µεγαλύτερος του 5, το τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

στρογγυλοποιείται στο αµέσως επόµενο δεκαδικό ψηφίο. 

 Η βαθµολογία Τ των τεχνικών στοιχείων ορίζεται από τον τύπο: 

∑
=

=
κριτηρίων
πλήθος

1i
ii )τ*(σT  

όπου: 

σi ο επιµέρους συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  

τi ο βαθµός του κριτηρίου i (i = 1,..., πλήθος κριτηρίων). 
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 Με βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται Πίνακας 

Κατάταξης ως προς τα Τεχνικά Στοιχεία των Προσφορών, στον οποίο µε 

φθίνουσα σειρά δίνεται η βαθµολογία των Υποψηφίων.  

 Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο 

χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Υποψήφιο, 

ελάχιστη συνέπεια είναι ο µηδενισµός της Προσφοράς και ο χαρακτηρισµός 

του Υποψηφίου ως αναξιόπιστου για τον ∆ιαγωνισµό. 

 Οι Προσφορές που απορρίπτονται λόγω µη πλήρωσης συγκεκριµένων 

υποχρεωτικών βασικών προδιαγραφών και όρων αναφέρονται στο σχετικό 

πρακτικό βαθµολογίας της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

 Υποψήφιοι που δεν έλαβαν τουλάχιστον το 80% της βαθµολογίας που 

συγκέντρωσε η αξιολογηθείσα ως καλύτερη Τεχνική Προσφορά, 

αποκλείονται από την συνέχεια της διαδικασίας, µε την προϋπόθεση ότι οι 

Υποψήφιοι που βαθµολογήθηκαν µε ίσο ή µεγαλύτερο του 80% της 

βαθµολογίας που συγκέντρωσε η αξιολογηθείσα ως καλύτερη Τεχνική 

Προσφορά είναι τουλάχιστον τρεις (3). 

39.3 Αξιολόγηση Οικονοµικών Στοιχείων 

 Η αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Στοιχείων γίνεται για όσους 

Υποψηφίους συγκεντρώσουν για την Τεχνική Προσφορά τους βαθµό Τ 

µεγαλύτερο ή ίσο µε το 80% του βαθµού Τmax που θα συγκεντρώσει η 

αξιολογηθείσα ως καλύτερη Τεχνική Προσφορά. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση θα 

αποσφραγιστούν τουλάχιστον οι Φάκελοι Οικονοµικών Στοιχείων των τριών (3) 

Προσφορών µε τα καλύτερα Τεχνικά Στοιχεία. 

 Εφόσον τα οικονοµικά στοιχεία είναι διατυπωµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Προκήρυξης και η Γενική Συνολική Τιµή της Προσφοράς δεν 

υπερβαίνει τον Προϋπολογισµό, σηµειώνεται η Οικονοµική Προσφορά του 

Υποψηφίου. 

 Σε περίπτωση Οικονοµικής Προσφοράς µε έκπτωση µεγαλύτερη του 15% του 

συνολικού προϋπολογισµού του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 

την αιτιολόγηση της Προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού. 

39.4 Επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς 
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 Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των Προσφορών γίνεται µε φθίνουσα σειρά του 

τελικού βαθµού B που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

B = 0,85 * (Τ/ Τmax )  + 0,15 * (Kmin / K) 

όπου: 

Τmax: ο τελικός βαθµός Τ της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς 

Τ:  ο τελικός βαθµός Τ της συγκεκριµένης Τεχνικής Προσφοράς 

Kmin: Η Γενική Συνολική Τιµή της χαµηλότερης Οικονοµικής Προσφοράς 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

K: Η Γενική Συνολική Τιµή της συγκεκριµένης Οικονοµικής Προσφοράς 

(χωρίς Φ.Π.Α.)  

Ο τελικός βαθµός Β δίνεται µε ακρίβεια τριών (3) δεκαδικών ψηφίων. Όταν το 

τέταρτο δεκαδικό είναι αριθµός µικρότερος ή ίσος µε το 5 αυτός 

στρογγυλοποιείται στο αµέσως προηγούµενο δεκαδικό ψηφίο, ενώ αν είναι 

µεγαλύτερος του 5 στρογγυλοποιείται στο αµέσως επόµενο τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο.  

 Με βάση τον τελικό βαθµό Β των προσφορών καταρτίζεται ο τελικός Πίνακας 

Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού Β των Προσφορών.  

 Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Β κατά την αξιολόγηση, 

θεωρούνται µεν ως ίσες, αλλά τελικά προκρίνεται εκείνη που συγκέντρωσε 

υψηλότερο βαθµό Τεχνικών Στοιχείων Τ. 

39.5 Η γενική συνολική τιµή κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει:  

 Το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς το ΦΠΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ποσό που 

αναγράφεται στο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ», της στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

(χωρίς ΦΠΑ)» του Πίνακα IV.2). 

 Το συνολικό κόστος για τη Συντήρηση, χωρίς το ΦΠΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ποσό 

που αναγράφεται στο «ΣΥΝΟΛΟ», της στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (χωρίς ΦΠΑ)» του Πίνακα IV.3). 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του Υποψηφίου. 

∆ιευκρινίζεται ότι: 
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 Το κόστος συντήρησης δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου 

 Τυχόν αναπροσαρµογές του κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο Υποψήφιος 

στην Προσφορά του θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες του τιµαρίθµου. 

40 Κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Στοιχείων 

40.1 Τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία θα βασισθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών 

Στοιχείων του Υποψηφίου, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κριτήρια Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Τ. Κριτήρια αξιολόγησης Φακέλου Τεχνικών Στοιχείων (Βαθµός Τ) 100 % 

Τ.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης – ∆ιοίκηση Έργου 10% 

Τ.1.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης 7 % 

Τ.1.2 Μεθοδολογία ∆ιοίκησης 3 %  

Τ.2 Τεχνικές  - Λειτουργικές Προδιαγραφές 50 % 

Τ.2.1 Γενικές Αρχές Αρχιτεκτονικής για τη Πλατφόρµα της ∆Π 10 % 

Τ.2.2 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εφαρµογών – Υπηρεσιών ∆Π 

(ποιότητα, απλότητα, λειτουργικότητα) 

13 % 

Τ.2.3 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Σχεσιακής Βάσης ∆εδοµένων (RDBMS) 

και Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS) 

10 % 

Τ.2.4 Εξυπηρετητές και Storage Area Network 10 % 

Τ.2.5 Σταθµοί Εργασίας – Εκτυπωτές - Σαρωτές 7 % 

Τ.3 Εκπαίδευση, εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 15 % 

Τ.3.1 Ποιότητα και πληρότητα προγράµµατος θεωρητικής 

κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης του προσωπικού 

5 % 
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Τ.3.2 Παρεχόµενες υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης  

10 % 

Τ.4 Άλλες Υπηρεσίες 15 % 

Τ.3.1 Ψηφιοποίηση Υλικού 9 % 

Τ.3.2 Μετάφραση Περιεχοµένου 6 % 

Τ.5 Οµάδα Έργου - Χρονοδιάγραµµα 10 % 

Τ.5.1 Χρονοδιάγραµµα Εργασιών 3 % 

Τ.5.2 Πληρότητα και επάρκεια προσωπικού που στελεχώνει την 

οµάδα Έργου του Υποψηφίου 

7 % 

40.2 Η βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων βασίζεται στα στοιχεία που 

παρατίθενται στον Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων του Υποψηφίου. 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

41 Τύπος και ∆ιάρκεια της Σύµβασης 

41.1 Η εκτέλεση του περιγραφοµένου στην παρούσα Έργου θα αποτελέσει το 

αντικείµενο Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η 

Σύµβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών από την ηµέρα υπογραφής της. 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει τις νοµικές, οικονοµικές, τεχνικές και διαχειριστικές 

διατάξεις που ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου κατά την διάρκεια της ισχύος της. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή 

της Σύµβασης τεκµαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των 

συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, καθώς και των κινδύνων αυτής. Τυχόν 

παράλειψη ενηµέρωσής του δεν τον απαλλάσσει από τις συµβατικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες του.  

41.2 Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα 

διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 

προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει 

των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για 

θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντιφάσεις των όρων αυτής µε τα άλλα 

τεύχη του διαγωνισµού, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας η 

Σύµβαση, η κατακυρωτική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η Προκήρυξη, η 

τεχνική προσφορά του Αναδόχου και η οικονοµική του προσφορά, 

εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του 

Κανονισµού, όπως ισχύει συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και του Αστικού Κώδικα. 

41.3 Η Σύµβαση θα οριστικοποιηθεί κατ’ αρχάς σύµφωνα µε τους όρους της 

Προκήρυξης και την Προσφορά του Υποψηφίου που θα αναδειχθεί Ανάδοχος, 

και τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την αξιολόγησή.  

41.4 Η Προκήρυξη δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή να περιορίσει µε την 

Σύµβαση την ποσότητα των υπό προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών µέχρι και 

30% σε σχέση µε την τελική τιµή κατακύρωσής της στον Ανάδοχο, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα υπάρξει µεταβολή στον τρόπο χρηµατοδότησης του Έργου 
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ή απένταξή του από την Κοινοτική χρηµατοδότηση. Αν συµβεί τούτο, θα 

περιορίζεται και το Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα µε την υπογραφή της Σύµβασης. 

Αυτά µπορούν να συµβούν και µετά την υπογραφή της Σύµβασης µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις.  

41.5 Με την Σύµβαση η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επιφυλάξει το δικαίωµά της ν’ 

αυξήσει το αντικείµενο της Σύµβασης µέχρι ποσοστού 30% του Κατ’ Αποκοπή 

Τιµήµατος. 

42 Οριστικοποίηση της Σύµβασης / ∆ιαπραγµατεύσεις 

42.1 Η Κατακύρωση του Σύµβασης στον Ανάδοχο κοινοποιείται εγγράφως στον 

επιλεγέντα Υποψήφιο. Ο αρχικά επιλεγείς Ανάδοχος καλείται εγγράφως από 

την Αναθέτουσα Αρχή, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου του 

σχεδίου της Σύµβασης (παρ. 37.1), να προσέλθει στην έδρα της εντός δέκα 

(10) ηµερών µετά την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης (η προθεσµία αυτή 

µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής), προσκοµίζοντας 

τα ακόλουθα: 

 Πλήρη φάκελο νοµιµοποιήσεων του Υποψηφίου Αναδόχου και των 

πληρεξούσιών του να υπογράψουν τη Σύµβαση. 

 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ και 

συγκεκριµένα αυτά που αναφέρονται στις ενότητες ΙΙ.2.1 και ΙΙ.2.2 και 

αφορούν τόσο τον Υποψήφιο Ανάδοχο όσο και τους πληρεξούσιούς του να 

υπογράψουν τη Σύµβαση. 

 ∆ήλωση αποδοχής διορισµού εκ µέρους του αντικλήτου, τον οποίο ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να διορίσει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και να 

είναι αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης όπως ορίζεται στην 

παρ.43.1 της παρούσας. 

 Ό,τι άλλο απαιτείται από τις ισχύουσες κατά τον χρόνο υπογραφής της 

Σύµβασης νοµοθεσία και κανονιστικές διατάξεις . 

 Σχετική γραπτή δέσµευση των φορέων που υποστηρίζουν τους 

Υποψηφίους (µεµονωµένη επιχείρηση ή ένωση προσώπων / κοινοπραξία) 

άσχετα µε τη φύση των οικονοµικών τους δεσµών να αποδείξουν την 
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ύπαρξη των αναγκαίων χρηµατοοικονοµικών τους πόρων τεκµηριώνοντας 

την οικονοµική τους επάρκεια.  

 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, συµφωνητικό 

κοινοπραξίας της αποδοχής της Αναθέτουσας Αρχής (παρ. 37.4). 

42.2 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, τα παραπάνω 

δικαιολογητικά αφορούν όλα τα Μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και οι 

εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο, ότι καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις όλων των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

42.3 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να συµπεριλάβει στην εγκριτική απόφαση και 

ειδικούς όρους, πέραν των αναφεροµένων στην παρούσα, που να αφορούν 

τυχόν τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος που θα προταθεί, τον τρόπο 

υλοποίησης του Έργου, µεταβολή των υπό προµήθεια ποσοτήτων υπηρεσιών 

και αγαθών, ανεξάρτητα από την εφαρµογή της παρ. 41.4 της παρούσας. Στην 

περίπτωση αυτή προσαρµόζεται αναλόγως και το αρχικό αντικείµενο της 

Προσφοράς, µε ανάλογη προσαρµογή των πινάκων που συµπεριλαµβάνονται 

στα υποβληθέντα οικονοµικά στοιχεία και του Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος.  

42.4 Οι ειδικοί όροι που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, 

γνωστοποιούνται στον Υποψήφιο Ανάδοχο, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για 

αυτόν, και αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της Σύµβασης. 

42.5 Εάν µετά την κατακύρωση του Έργου και πριν από την παράδοση του 

εξοπλισµού (υλικά, λογισµικό κλπ) έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα 

εξοπλισµού, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 

προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα 

να δεχθεί τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προµηθεύσει τα αυτά αντί των 

προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη 

οικονοµική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

42.6 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η Κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση εντός της προθεσµίας 

της παρ. 42.1 ή προσέλθει και δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ή σε περίπτωση που Ανάδοχος ανακηρυχθεί ένωση προσώπων / 

κοινοπραξία δεν υποβάλλει πριν την υπογραφή της Σύµβασης και το 

συµφωνητικό κοινοπραξίας (παρ. 37.4), η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει 
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αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις 

κυρώσεις. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδίκαια η 

κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αυτήν την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

αποφασίσει την ανάθεση του Έργου στον επόµενο στον πίνακα τελικής 

κατάταξης Υποψήφιο µε την πλέον συµφέρουσα Προσφορά από οικονοµική 

άποψη κ.ο.κ., αλλά και να αποφασίσει την µαταίωση του ∆ιαγωνισµού ή την 

κήρυξή του ως άγονου ή και να προσφύγει στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση 

του άρθρου 6 παρ 2 Γ.4.1 β του Κανονισµού και άρθρο 30 παρ. 1 (α) και 31 (1) 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και 

θα αφορά σε κάθε άλλο µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της 

Αναθέτουσας Αρχής. Για την εφαρµογή των ανωτέρω οι Προσφορές που 

κατατάχθηκαν στον πίνακα τελικής κατάταξης των νικητριών της Ε∆∆ 

συνεχίζουν να ισχύουν έως την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο. Για 

τον σκοπό αυτόν, µετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, καλούνται οι 

Υποψήφιοι που κατέθεσαν τις Προσφορές αυτές να παρατείνουν τον χρόνο 

ισχύος αυτών και των αντιστοίχων εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, 

σύµφωνα µε το Άρθρο 15 της παρούσας, µια ή περισσότερες φορές έως την 

υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής 

άρνησης Υποψηφίου από τους ανωτέρω να συµµορφωθεί, καταπίπτει η 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του στο σύνολό της. 

42.7 Η γλώσσα της Σύµβασης θα είναι η Ελληνική.  

43 Εγγυήσεις 

Μεταξύ άλλων, στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η 

υποχρέωσή του να προσκοµίσει τις εγγυητικές επιστολές που περιγράφονται 

παρακάτω. 

43.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι ισόποση προς το πέντε τοις 
εκατό (5%) του συνολικού Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος (µη συµπερ. Φ.Π.Α.) και 

θα έχει αόριστη διάρκεια. Σε περίπτωση αυξήσεως του οικονοµικού 

αντικειµένου της Σύµβασης αυξάνεται αναλόγως και το ποσό της εγγυητικής 

αυτής επιστολής. Σε περίπτωση µειώσεως µπορεί να µειώνεται τούτο µετά από 
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αίτηση του Αναδόχου. Η επιστολή αυτή καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόµενη από τη 

Σύµβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφόσον δεν έχει καταπέσει εν όλω ή εν 

µέρει, επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή του Έργου και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών αµοιβαίων απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους, υπό την προϋπόθεση υποβολής στην ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της παρ. 43.3 της 

παρούσας. Σε περίπτωση µη κατάθεσης της τελευταίας από τον Ανάδοχο κατά 

την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Έργου καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ποσοστό 10% της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης. 

43.2 Εγγύηση προκαταβολής 

Εφόσον το επιθυµεί ο Ανάδοχος, µπορεί να λάβει προκαταβολή µέχρι ποσού 

ισόποσου προς το 50% του Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος, χωρίς τον ΦΠΑ. Η 

προκαταβολή είναι έντοκη, όπως θα ορίζεται στη Σύµβαση. Για την πληρωµή 

της προκαταβολής ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 

εγγυητική επιστολή προκαταβολής ισόποση µε το ποσό προκαταβολής, η 

οποία θα έχει αόριστη διάρκεια. Η επιστολή αυτή, εφόσον δεν έχει καταπέσει εν 

όλω ή εν µέρει, επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή ή 

νωρίτερα εφ’ όσον έχει συµψηφισθεί µε τις πληρωµές ολόκληρο το ποσό της 

προκαταβολής και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών αµοιβαίων 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 43.1 

εφαρµόζεται και στην περίπτωση της επιστροφής της εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής. 

 

 

43.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που ανέρχεται στο πέντε τοις εκατό 

(5%) του συνολικού Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος (µη συµπερ. Φ.Π.Α.) και θα είναι 

αόριστης διάρκειας. Η επιστολή αυτή καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 

χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση οριζόµενη από τη Σύµβαση. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, εφόσον δεν έχει καταπέσει εν όλω ή εν µέρει, 
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επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά το πέρας της διάρκειας της συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης του άρθρου 30 της παρούσας, που οφείλει να παρέχει ο 

Ανάδοχος και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών αµοιβαίων απαιτήσεων 

από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας 

θα πρέπει να εκδοθούν από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν αυτό το δικαίωµα, σύµφωνα µε τα 

υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Οι εγγυητικές 

επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα (για το θέµα των επισήµων µεταφράσεων 

ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 8.1). Σε περίπτωση που η απόδοση των 

βασικών όρων των ξενόγλωσσων εγγυητικών επιστολών διαφέρουν από τους 

βασικούς όρους που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο υπόδειγµα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ καθιστούν απαράδεκτες εγγυητικές επιστολές και ο 

Ανάδοχος οφείλει να την αντικαταστήσει άµεσα µε άλλη που θα περιλαµβάνει 

τους βασικούς όρους του υποδείγµατος. 

44 Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας – Επιστροφή των 
Φακέλων 

44.1 Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του λογισµικού και των 

Εφαρµογών Περιεχοµένου (ο πηγαίος (source) και ο αντικειµενικός (object) 

κώδικας) που ο Ανάδοχος θα αναπτύξει εξ αρχής σε εκτέλεση της Σύµβασης, 

µεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή και παραδίδεται σ’ αυτήν 

σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη µορφή, εφόσον το απαιτήσει η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία, χωρίς περαιτέρω αµοιβή, πέραν από το Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα, για 

αποκλειστική, αµετάκλητη, απεριόριστη και ανεπιφύλακτη εκµετάλλευση από 

αυτήν, στο πλαίσιο της οποίας η Αναθέτουσα Αρχή και το ΥΠΠΟ δύνανται, 

µεταξύ άλλων, να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό σε οποιαδήποτε άλλη 

εφαρµογή πληροφορικής. Οποιοδήποτε δικαίωµα επί του περιεχοµένου που θα 

παραδοθεί στον Ανάδοχο ή χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκτέλεση του 

Έργου δεν µεταβιβάζεται στον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος παρέχει τη 

συναίνεσή του (ήδη µε τη συµµετοχή του στην παρούσα διαδικασία) ώστε το 
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λογισµικό και οι εφαρµογές, που θα παραχθούν πρωτοτύπως για λογαριασµό 

της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο εκτέλεσης της εν λόγω Σύµβασης, να 

προσαρµοσθούν / τροποποιηθούν ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ακόµη ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί, ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

και το ΥΠΠΟ θα αποκτήσουν την απεριόριστη και ανεπίληπτη άδεια χρήσης 

του λογισµικού που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου και δεν θα 

έχει αναπτύξει ο Ανάδοχος, χωρίς καµία επιβάρυνση, οικονοµική ή άλλη, της 

Αναθέτουσας Αρχής ή του ΥΠΠΟ.  

44.2 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, 

προδιαγραφές, πλάνα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, ευρεσιτεχνίες, στατιστικά 

στοιχεία, υπολογισµοί, ως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που 

αποκτάται σε οποιαδήποτε µορφή, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται ή παράγεται 

από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και 

ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του ΥΠΠΟ, 

εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα. Ο Ανάδοχος, 

µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 

τα λοιπά στοιχεία, CD, DVD κλπ. στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί 

να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται 

να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύµβασης, χωρίς την 

προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

44.3 Όλα τα προαναφερθέντα στην προηγούµενη παράγραφο στοιχεία θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του 

Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε 

στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την 

παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / 

διαχείρισή τους. 

44.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 

44.5 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής 

από τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή 
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του εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και 

εγγράφως µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της 

Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, 

αφενός, βαρύνεται µε όλα τα έξοδα, τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η 

Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου, υποχρεούται να 

αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα 

υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου 

ή συµβιβασµού. 

45 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

45.1 Μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος (µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) µπορεί να καταβάλλεται ως έντοκη 

προκαταβολή µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µέσα σε διάστηµα είκοσι (20) 

εργάσιµων ηµερών, εφόσον ο Ανάδοχος ζητήσει τούτο και καταθέσει ισόποση 

εγγυητική επιστολή προκαταβολής (υπέρ όλων των Μελών σε περίπτωση 

ένωσης / κοινοπραξίας). 

45.2 Σε περίπτωση πληρωµής προκαταβολής τη διαφορά επί τοις εκατό που 

προκύπτει µεταξύ της καταβλητέας προκαταβολής και του ογδόντα τοις εκατό 

(80%) συνολικά του Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.) και σε περίπτωση µη πληρωµής προκαταβολής, το ογδόντα τοις εκατό 

(80%) του Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

καταβάλλεται µε την τµηµατική εκτέλεση των φάσεων του Έργου, όπως αυτή 

ορίζεται στην παρ. 31.1, σύµφωνα µε τους όρους που θα προσδιορίζονται στη 

Σύµβαση και οι οποίοι θα διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του Έργου. 

45.3 Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού Κατ’ Αποκοπή Τιµήµατος, 

χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, καταβάλλεται µετά την οριστική παραλαβή του 

Έργου (παρ. 31.5), σύµφωνα µε τους όρους που θα προσδιορίζονται στη 

Σύµβαση και οι οποίοι θα διασφαλίζουν τα ποιοτικά κριτήρια του Έργου. Η 

ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο (2) µήνες µετά την οριστική 

παραλαβή του Έργου.  
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45.4 Το πληρωτέο σε κάθε φάση ποσό, θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το 

πραγµατικό κόστος του µέρους του Έργου που θα έχει εκτελεστεί καλώς και θα 

έχει παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι εκείνη την στιγµή. 

45.5 Η εκάστοτε πληρωµή θα γίνεται µε την προσκοµιδή των νοµίµων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η εκάστοτε πληρωµή 

γίνεται εντός µηνός από την υποβολή των σχετικών εγγράφων οικονοµικών 

αιτηµάτων και όλων των απαραιτήτων για κάθε πληρωµή δικαιολογητικών και 

τιµολογίων. 

46 Ρήτρες Καθυστέρησης 

46.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του συνόλου του Έργου µε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένης 

εισήγησης της αρµόδιας ΕΠΠ, επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης 

της συνολικής προθεσµίας από υπαιτιότητά του, ορίζεται σε 10% της µέσης 

ηµερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 

20% της προβλεπόµενης από τη Σύµβαση συνολικής προθεσµίας. 

 Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα 5% της συνολικής προθεσµίας, η 

ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας 

του Έργου. 

46.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης 

προθεσµίας παράδοσης ενδιάµεσων παραδοτέων από υπαιτιότητά του, 

ορίζεται σε 2% της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για 

αριθµό ηµερών ίσο µε το 10% της προβλεπόµενης από τη Σύµβαση σχετικής 

προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται 

σε 5% της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. 

46.3 Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου Μη ∆ιαθεσιµότητας (παρ. 

30.5) για κάθε επιπλέον εργάσιµη ηµέρα Μη ∆ιαθεσιµότητας θα επιβάλλεται 

στον Ανάδοχο ρήτρα διαθεσιµότητας ίση µε διακόσια Ευρώ (€ 200). 
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46.4 Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου για κάθε µία από τις µετρήσεις 

που αφορούν στον χρόνο απόκρισης της Πύλης θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο 

ρήτρα απόδοσης για κάθε µία ηµέρα της συγκεκριµένης εβδοµάδας, δηλαδή για 

επτά (7) ηµέρες. Η ρήτρα απόδοσης που θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο για 

υπέρβαση των παραπάνω ορισµένων ορίων απόδοσης του έργου θα είναι ίση 

µε εκατό Ευρώ (€ 100) (παρ. 30.7). 

46.5 Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών η µέση ηµερήσια αξία του Έργου 

προκύπτει αφού διαιρεθεί το Κατ’ Αποκοπή Τίµηµα µε τον αριθµό ηµερών της 

συνολικής προθεσµίας υλοποίησης του Έργου. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε 

ηµερολογιακές µέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (χωρίς 

Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

47 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση ∆ιαφορών 

47.1 Η Προκήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, θα διέπεται 

από τον Κανονισµό και, στις περιπτώσεις που απαιτείται, από τις διατάξεις του 

Ελληνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου. 

47.2 Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε το κύρος, µε 

την ερµηνεία της Προκήρυξης ή την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή 

της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

47.3 Για κάθε διαφορά / διένεξη πάνω στους όρους της Προκήρυξης και στην 

εκτέλεση της Σύµβασης που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα 

παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

48 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

48.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, ο 

Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση 

τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα 

στην Ελλάδα. 
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49 Υπεργολαβία 

49.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους 

Υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά 

περίπτωση αναφερόµενο στην Προσφορά του τµήµα του Έργου. 

49.2 Οι Υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

49.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των 

Υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς 

και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων του και γενικά των προστιθέντων του. 

49.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει Υπεργολάβο σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον 

Υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο νέος Υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

49.5 Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη 

γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η 

υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του Υπεργολάβου κοινοποιούνται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία 

πρέπει να προκύπτει ότι ο Υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 

κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

49.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

Υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου 

που, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί 

στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα 

συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

 

49.7 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. Τεύχος Προκήρυξης / 109 

 



Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την «Αναβάθµιση και Λειτουργία του Κόµβου «Οδυσσέας» σε 
Πύλη του Ελληνικού Πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο» 

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

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

50 Υποχρεώσεις Ασφάλισης 

50.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε 

ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων, εγκαταστάσεων, του προσωπικού του 

ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι 

δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον 

Ανάδοχο ή τους Υπεργολάβους του και γενικά τους προστηθέντες του, εφ’ όσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. Επί πλέον, ο Ανάδοχος πρέπει να 

είναι ασφαλισµένος για την αστική και επαγγελµατική ευθύνη του, όπως θα 

οριστεί στη Σύµβαση.  

50.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το 

προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να µεριµνά όπως οι Υπεργολάβοι του 

πράξουν το ίδιο. 

50.3 Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία 

και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του και 

γενικά των προστηθέντων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο 

σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες του χώρου όπου εκτελείται το Έργο, χωρίς αυτό να 

απαλλάσσει ή µειώνει την ευθύνη του Αναδόχου και των Υπεργολάβων από 

την ευθύνη της παρ. 50.1 της παρούσας. 

51 Εµπιστευτικότητα 

51.1 Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 

Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή 

που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε 

τη Σύµβαση και την υλοποίηση ή εξαιτίας της υλοποίησης του Έργου, 

υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι Υπεργολάβοι του και 

κάθε προστηθείς/συνεργαζόµενος µε αυτόν, που λαµβάνει ή είναι σε θέση να 

λάβει γνώση αυτών, να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 
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αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση 

κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο 

µέλλον. 

51.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το 

Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 

συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι 

στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. ∆ικαιούται, όµως, αυτός 

να περιλαµβάνει την Αναθέτουσα Αρχή στο πελατολόγιό του και το Έργο στην 

κατάσταση των Έργων του για την απόδειξη της εµπειρίας του. 

51.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΠ και όλα τα εξουσιοδοτηµένα 

απ’ αυτήν ή από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την 

ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα 

ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

51.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίζει να µην γνωστοποιεί ορισµένες 

πληροφορίες προς το κοινό ή προς τις αρµόδιες αρχές, αν η γνωστοποίηση 

αυτή µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη προς το 

δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα, εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή 

ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή τις συνθήκες οικονοµικού ανταγωνισµού 

µεταξύ αυτών. 

52 Ανωτέρα Βία 

52.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών 

τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε 

περιστατικά ανωτέρας βίας. 

52.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, 

οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
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στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 

ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή της συνδροµής 

γεγονότος ανωτέρας βίας. 

53 Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

53.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά 

χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  

γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση του επαγγέλµατός του ή για αδίκηµα που συνιστά λόγο 

αποκλεισµού για τη συµµετοχή του στην παρούσα διαδικασία. 

53.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση αν ο Ανάδοχος 

πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή ανάλογη νοµική 

κατάσταση αφερεγγυότητας, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό 

µέρος των περιουσιακών του στοιχείων 

53.3 Τα αποτελέσµατα της έκπτωσης ή της καταγγελίας επέρχονται από την 

περιέλευση στον Ανάδοχο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την 

έκπτωση ή την καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, για 

όσες από τις περιπτώσεις εκπτώσεως είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 

προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της έκπτωσης 

επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί ότι 

η παράβαση θεραπεύθηκε. 

53.4 Μετά την έκπτωση του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από έγγραφη 

εντολή της Αναθέτουσας Αρχής: 
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α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από 

τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 

όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή 

έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 

έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι 

Υπεργολάβοι, προστηθέντες και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα 

αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην 

κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι, προστηθέντες και 

συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

53.5 Το συντοµότερο δυνατό µετά την έκπτωση του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου, καθώς και κάθε 

οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία έκπτωσης ή καταγγελίας. 

53.6 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως 

των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

53.7 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές που θα συµφωνηθούν, τις 

εργασίες ή/και υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει στον Ανάδοχο. 

53.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 

αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Κατ’ 

Αποκοπή Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος του Έργου που 

δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί 

για τον προοριζόµενο σκοπό. 
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