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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΘΕΜΑ: 'Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο πνζνχ 58.000,00.€ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη 
Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα» ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 
«Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» άμνλαο 
Πξνηεξαηφηεηαο 07: Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Πνηφηεηα Εσήο Γπηηθήο Διιάδνο, ην νπνίν 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 'Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α727.11.1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ 
δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε 
ηα άξζξα 21 θαη 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α') δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 
επζχλε». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α'19), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν 2741/98 (ΦΔΚ 
199/Α/28-09-1999.) 

3. Σν Π.Γ. 346/98 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
Τπεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/50/Δ.0.Κ. ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1992, φπσο απηή 
ηζρχεη ζήκεξα». 

4. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ. 150Α'/15.7.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη 
ηελ εγθχθιην Π1/4232/12.09.2007 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

6. Σν Π.Γ. 60/2007, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ, «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ 
θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 
Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Ννεκβξίνπ 2005 (Φ.Δ.Κ. 64Α'/2007). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 - ρέδην Καιιηθξάηεο «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο» (ΦΔΚ. 87Α'/7.6.2010). 
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8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 «Αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» , φπσο απηφ 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α'/11.4.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε 
Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α'/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο 
δηαθάλεηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 
άιιεο δηαηάμεηο. 

10. Σελ Τπ. αξηζκφ 35130/739 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Κ. Β' 1291/2010) 
«Αχμεζε θαη νξηζκφο ζε επξψ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξάγξαθνο 1 ηνπ 
Ν. 2362/1995, γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, 
παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/21010, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη 
ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (ΦΔΚ. 178Α78.9.10). 

12. Σν Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ. 
2225Α727.12.2010). 

13. Σν άξζξν 12 ηνπ Ν.3688/2008 (ΦΔΚ 163/ηΑ’) «Πηζηνπνίεζε εηαηξεηψλ δηαθεκηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ». 

14. Σελ αξ.1728/26/04/2012Έληαμε ηεο Πξάμεο "Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο 
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο" κε θσδηθφ MIS 375415 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
"Γπηηθή Διιάδα - Πεινπφλλεζνο - Ηφληνη Νήζνη". 

15. ρεηηθή Απφθαζε ………………..(Πξαθηηθφ …./2012 ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πνζνχ …………….€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα 
……………………………………………………………………..ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Διιάδαο. 

16. Σν ππ' αξηζκ………………….. έγγξαθν ηεο ………………………. ηεο Πεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Διιάδαο. 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 

1.2 & 1.3 ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ 

ζηε Γπηηθή Διιάδα ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνζνχ 58.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πιεπξάο. 
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Διιάδα»  

2. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί, ελψζεηο θαη 

θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρν έξγν. ε 

πεξίπησζε κεηαηξνπήο/ ζπγρψλεπζεο/ απνξξφθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζηελ εκπεηξία ζα 

ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αξρηθή ηεο κνξθή. 

ε θάζε πεξίπησζε : 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά.  

Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη κφλν κε κία 

πξνζθνξά θαη κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απηφλνκα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ θαη σο κέιε 

θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ, νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο θαη νη αλσηέξσ ζπκκεηέρνληεο απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο 

ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη 

ηερλνγλσζία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Διάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ην 

γεγνλφο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

θαζψο θαη λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζπλαθέο κε ην 

πξνθεξπζζφκελν έξγν. Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη απνδεηθλχνληαη απφ ηα βηνγξαθηθά ηεο 

νκάδαο έξγνπ θαζψο θαη απφ θαηάζηαζε κε ζηνηρεία έξγσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο.  

Οη παξαιήπηεο ηεο Πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν (έληππν ή 

ειεθηξνληθφ) πνπ παξαιακβάλνπλ, απφ άπνςε πιεξφηεηαο, θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ 

αιιαγέο πνπ ζα δεκνζηεπηνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (www.pde.gov.gr). Πξνζθπγέο θαηά 

ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο 

αληηγξάθνπ ηεο Πξνθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

ΚΣΗΡΗΟ ΣΧΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΥΑΨΑ 

(Παλεπηζηεκίνπ 254 β' 

θηίξην Intracom- Ηζφγεην 

) 26110 Πάηξα 

ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΔΗ 

http://www.pde.gov.gr/
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Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζε κηα εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ζηε 

έδξα ηεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (Πάηξα, Μεζνιφγγη, Πχξγνο) θαη νιφθιεξε ε δηαθήξπμε 

ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο ζηελ Πάηξα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο (www.pde.gov.gr). 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αλαδφρνπο, ε δαπάλε δεκνζίεπζεο ζα βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν ν νπνίνο αλαδείρζεθε κε ην κεγαιχηεξν πνζφ. 

Πιεξνθνξίεο θαη πξφζθιεζε κε ηνπο φξνπο θιπ. παξέρνληαη απφ ην ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ, 

θάζε εξγάζηκε εκέξα, απφ 8.30 π.κ - 14.30 κ.κ (Γ. ππξφπνπινο - Α. Φηινβαζηιφπνπινο, ηει. 

2613-613.410/409, Φαμ 2610.490163.) 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο : 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή απφ Γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, χςνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο (γηα έλα ρξφλν), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : 

A.  Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

B. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π. Γηαηάγκαηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

 Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε επίζεο, δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, είλαη 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

Δπηκειεηήξην, δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990 (ΦΔΚ 101Α'), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα). 

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ θαη 

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ 

έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ αλαθεξνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 

http://www.pde.gov.gr/
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ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ 

θαθέινπ, ηνπ νπνίνπ ε απνζθξάγηζε θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πηζηνπνίεζεο ηνπο θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ 

1435 «Τπεξεζίεο επηθνηλσλίαο –Απαηηήζεηο γηα παξφρνπο» απφ δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην 

θνξέα απφ ην Δ.Τ.Γ.  

7. Πίλαθα πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο κε πεξηγξαθή ησλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κάξθεηηλγθ 

κέζα απφ πεγέο θαη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media marketing), κε 

παξαγσγή δηαθεκηζηηθψλ video θαη πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη έξγα αλάιπζεο, 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ή παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνχ. 

Ο Πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

ΠΔΛΑΣΖ 

ΤΝΣΟΜΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΔΡΓΟΤ (απφ 

– έσο) 

ΠΡΟΫΠΟΛ

ΟΓΗΜΟ 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΦΑΖ 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΝΔΗΦΟΡΑ 

ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΟ ΔΡΓΟ 

(πξνυπνινγηζκφο) 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

(ηχπνο & εκ/λία) 

        

        

Όπνπ: 

 «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ»: νινθιεξσκέλν ή ζε εμέιημε 

 «ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ»: ελδεηθηηθά: βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ή αλάινγν 

πηζηνπνηεηηθφ Γεκφζηαο Αξρήο, πξσηφθνιιν παξαιαβήο Γεκφζηαο Αξρήο, δήισζε 

πειάηε-ηδηψηε 

 Δάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη 

ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.  

 Δάλ ν Πειάηεο είλαη Ηδησηηθφο Οξγαληζκφο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη 

δήισζε ηνπ ηδηψηε Οξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Νφκηκν 

Δθπξφζσπν ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε 

Έξγνπ. 

8. Οξηζκφ Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη Αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη βηνγξαθηθά ηνπο 

ζεκεηψκαηα.  

Σν ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (Project 

Manager) ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηελ 

παξνχζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.  

Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα ηεθκεξησκέλα: 
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o Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα / πηπρίν ζπνπδψλ (ΑΔΗ ή ηζνδχλακν ηίηιν ζπνπδψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ) 

o Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ 

Σν ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ Έξγνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα ηεθκεξησκέλα: 

o Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα / πηπρίν ζπνπδψλ (ΑΔΗ ή ηζνδχλακν ηίηιν ζπνπδψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ εμσηεξηθνχ) 

o Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζε έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ 

Ο ππεχζπλνο Έξγνπ ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο Έξγνπ, αλαιακβάλνληαο ηελ απεπζείαο 

επηθνηλσλία κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ην ζπληνληζκφ ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη 

πιεξσκήο ηνπ Έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ππνβνεζείηαη θαη λα 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Έξγνπ. 

9. πλνπηηθφ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχπηεη ε ζχλζεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο 

έξγνπ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α 

Δηαηξία (ζε 

πεξίπησζε Έλσζεο 

Κνηλνπξαμίαο) 

Ολνκαηεπψλπκν 

Μέινπο Οκάδαο 

Έξγνπ 

Ρφινο ζηελ Οκάδα 

Έξγνπ - Θέζε ζην 

ζρήκα πινπνίεζεο 

Αλζξσπνκήλεο 

     

     

πκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ ησλ 

κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη επζέσο θαη ρσξίο άιιε αλαγθαία 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, ε εμεηδίθεπζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. 

Ζ κε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1 ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

2.1 Ανηικείμενο έργοσ, Παραδοηέα, Υρονοδιάγραμμα.  

Σν ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε 

Γπηηθή Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα νη δξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 07: Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Πνηφηεηα Εσήο Γπηηθήο Διιάδνο, ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 'Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο έρεη δηάξθεηα 33 κήλεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα, έρεη σο αληηθείκελν ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδνο ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά, σο δηαθξηηφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ πιάλνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο 

ζπλδπάδεη ηφζν ηα παξαδνζηαθά κέζα πξνψζεζεο φζν θαη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο πνπ 
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ζπκπξάηηνπλ γηα ηελ επίηεπμε αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, κε παξάιιειε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, κε ηξφπν 

ζχγρξνλν, θαηλνηφκν θαη ζηνρεπφκελν ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. Σν κήλπκα πνπ ζα εθθξάδεη ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα θαη ζα πξνβάιιεηαη 

κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ εξγαιείσλ δεκνζηφηεηαο πνπ ζα αθνξά ηφζν ην ηνπξηζηηθφ θνηλφ φζν θαη 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ είλαη θαη νη πάξνρνη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σν ππνέξγν 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 

Διιάδα» δνκείηαη ζε δξάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο, νη 

νπνίεο αιιεινζπλδένληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ δηαδηθηχνπ πνπ 

ζπλδπάδνπλ επξεία απνδνρή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο ε δεκηνπξγία ζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (facebook, twitter, google+) θαη θαλαιηνχ ζην YouTube, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ δηθηχσλ, πνπ ζα πξνβάινπλ ηνλ ηνπξηζκφ ζηε Γπηηθή Διιάδα. 

Δπηπιένλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζα πινπνηεζεί θαη Πιαηθφξκα Φεθηαθήο ήκαλζεο (Digital 

Signage) ε νπνία είλαη κηα δηάηαμε ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ ε νπνία επηηξέπεη ηελ πξνβνιή 

πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζπζθεπέο φπσο νζφλεο αθήο θαη πξνβνιήο θαη Projectors. Σν 

πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο ζα είλαη κηα ρξνληθά πξνγξακκαηηζκέλε ξνή πεξηερνκέλνπ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 videos, 

 θσηνγξαθίεο, 

 θείκελα, 

 δπλακηθφ πεξηερφκελν ηζηνζειίδαο, 

 αλαξηήζεηο ζηα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζα πινπνηεζεί κέζσ 3 δξάζεσλ: 

Ζ 1ε δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ, πξσηφηππνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ 

πξνψζεζεο γηα ρξήζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ην θαλάιη YouΣube θαη ηε Πιαηθφξκα Φεθηαθήο 

ήκαλζεο. 

Ζ 2ε δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ profile θαη ηε δεκηνπξγία & δηαρείξηζε 

δηθηχνπ ζηα 3 θνηλσληθά δίθηπα (facebook, twitter & google+) θαη ζην YouTube. 

Ζ 3ε θάζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο. 

πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη: 

Ζ Γξάζε 1.1 «Γεκηνπξγία πνιπκεζηθνχ πιηθνχ» γηα ρξήζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ζην 

θαλάιη YouTube, απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο αξρηθήο βηβιηνζήθεο πιηθνχ πνπ ζα εηζάγεη ηνπο 

επηζθέπηεο ησλ δηθηχσλ ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Σν πνιπκεζηθφ 

πιηθφ απνηειείηαη απφ 3 πξσηφηππα βίληεν θαη 15 πξσηφηππεο εηθφλεο θαη ζα δεκηνπξγεζεί 

ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 33 κελψλ ηνπ Τπνέξγνπ 1. πγθεθξηκέλα, ην πξψην 2κελν ηνπ 

έξγνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ην 1ν βίληεν θαη νη πξψηεο 5 εηθφλεο, ην 14ν κήλα ζα 

δεκηνπξγεζεί ην 2ν βίληεν θαη 5 λέεο εηθφλεο πξνψζεζεο, θαη ηνλ 26ν κήλα ην 3ν βίληεν θαη νη 

ηειεπηαίεο 5 εηθφλεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 

«Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». 
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Ζ Γξάζε 1.2 «Δθζηξαηεία πξνψζεζεο κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter, 

Google+, YouTube)» πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηα 

νπνία ζα απνηειέζνπλ ηε θξίζηκε κάδα ελεκεξσκέλσλ αηφκσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

πνιιαπιαζηαζηηθά σο πξνο ηε δηάδνζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ. πγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην YouTube, ην Facebook, ην Twitter θαη ην 

Google+ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ πξνψζεζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. 

ην πιαίζην απηφ ζα δεκηνπξγεζεί θαλάιη δεκνζίεπζεο βίληεν ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην 

YouTube. Δθηφο ησλ βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1, επηπιένλ ζην 

θαλάιη ζα δεκνζηεχνληαη επηπξφζζεηα βίληεν πνπ ζα παξαρζνχλ ζηα πιαίζηα άιισλ Τπνέξγσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, θαζψο θαη βίληεν απφ ινηπέο εθδειψζεηο κε ηνπξηζηηθφ 

ελδηαθέξνλ, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο δξάζεο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». 

Αληηζηνίρσο ζην Facebook ζα δεκηνπξγεζεί & ζα αλαπηπρζεί δίθηπν «θίισλ» πνπ ζα 

ελεκεξψλνληαη ζηνρεπφκελα, ζρεηηθά κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 

Σν δίθηπν ζα απαξηίδεηαη ηφζν απφ «δηακνξθσηέο γλψκεο» φζν θαη απφ απιφ ελδηαθεξφκελν 

θνηλφ θαη ν ξφινο ηνπ ζα είλαη λα αλακεηαδίδεη πνιιαπιαζηαζηηθά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

κελχκαηα γηα ηε ΠΓΔ σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ο ζηφρνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ είλαη 

ηφζν αξηζκεηηθφο φζν θαη πνηνηηθφο θαη εμειίζζεηαη θιηκαθσηά εληφο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ππνέξγνπ 1 ηνπ πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο δξάζεο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». 

ην Twitter ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα αλαπηπρζεί αληίζηνηρν δίθηπν «followers» πνπ ζα 

ελεκεξψλνληαη ζηνρεπφκελα, ζρεηηθά κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 

Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ δηθηχνπ ζην facebook είλαη ε απιφηεηα θαη ε 

ακεζφηεηα ρξήζεο πνπ πξνζθέξεη ην Twitter, πξνζδίδνληαο ηνπ ζπλερψο κεγαιχηεξν κεξίδην 

αγνξάο. Ο ζηφρνο γηα ηε δηακφξθσζε θαη απηνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη επίζεο ηφζν αξηζκεηηθφο φζν 

θαη πνηνηηθφο, κε θιηκαθσηή εμέιημε εληφο ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο 

δξάζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». 

Όζνλ αθνξά, ην Google+ ε Πεξηθέξεηα ζηνρεχεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ίζσο ηνπ πην ξαγδαία 

αλεξρφκελνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, θαη ηεο πιεζψξαο δπλαηνηήησλ πνπ απηφ πξνζθέξεη, φπσο 

ηεο πην πξνζσπνπνηεκέλεο δηάδνζεο κελπκάησλ αλαιφγσο ησλ «θχθισλ» πνπ νξίδεη ν 

ρξήζηεο. Ο ζηφρνο γηα ηε δηακφξθσζε θαη απηνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη επίζεο ηφζν αξηζκεηηθφο φζν 

θαη πνηνηηθφο, κε θιηκαθσηή εμέιημε εληφο ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο 

δξάζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνπ». 

Ζ Γξάζε 1.3 «Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» ζηνρεχεη ζηε παξνπζίαζε 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πξνψζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλακηθφηεηα θαη ελαιιαγή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ επηζθέπηε. Οπζηαζηηθά, ζα 

δεκηνπξγεζεί κηα βηβιηνζήθε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ πξνψζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο νπνίαο ε 

δηαρείξηζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Server εθαξκνγήο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηεο 

Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο. 
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εκείν Πξνβνιήο

Local server

Projector

Πξνζαξκνζκέλν 

Τπνζχλνιν 

Πεξηερνκέλνπ

LCD screen Touch screen

Mobile phone

εη Γηαζέζηκσλ Λεηηνπξγηψλ

1. Δπηινγή πξνβνιήο 

πεξηερνκέλνπ

2. χλδεζε κε θνηλσληθά 

δίθηπα

3. Απνζηνιή & 

δεκνζηνπνίεζε SMS

4. Απνζηνιή δεδνκέλσλ 

κε Bluetooth

5. Λήςε & εγθαηάζηαζε 

mobile client

Smartphone

Tablet PC

Laptop

Υξήζηεο

Κεληξηθή Δθαξκνγή

Κεληξηθφο Server

κε ηε εθαξκνγή δηαρείξηζεο

Βηβιηνζήθε 

Πεξηερνκέλνπ εκείν 

Πξνβνιήο 

B

εκείν 

Πξνβνιήο 

C

εκείν 

Πξνβνιήο 

A

 

 

Ζ εθαξκνγή Server ζα ελζσκαηψλεη θαη κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 

επίβιεςε ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηα ελεξγά ζπλδεδεκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (εκεία 

Πξνβνιήο). 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε χπαξμε «εκείσλ Πξνβνιήο» πνπ ζα απνηεινχλ νπζηαζηηθά 

έμππλα ζεκεία πξνψζεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη δχλαηαη λα είλαη: 

 ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα ζε δηεζλείο εθζέζεηο, 

 ρψξνη αλακνλήο, 

 επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ. 

Κάζε «εκείν Πξνβνιήο» ζα πεξηιακβάλεη έλα πξνζαξκνζκέλν ππνζχλνιν ηεο βηβιηνζήθεο 

πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν ζα πξνβάιιεηαη ζε δηάθνξα κέζα φπσο νζφλεο αθήο, νζφλεο πξνβνιήο 

θαη video projectors. Σν ππνζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα επηιέγεηαη κέζσ ηεο Server εθαξκνγήο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, θαη ε Client εθαξκνγή ζα αξρηθνπνηείηαη βάζεη απηήο ηεο επηινγήο, ελψ 

αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ κέζσ internet. 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ «εκείνπ Πξνβνιήο» ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ επηθνηλσλία κε ηε Server εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αξρηθνπνηνχληαη νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ππνζπλφινπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξνβνιήο. 
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 ηελ πξνβνιή ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ πεξηερνκέλνπ κε δπλαηφηεηα 

παξακεηξνπνίεζεο επηκέξνπο ξπζκίζεσλ φπσο ν ρξφλνο θαη ε ζεηξά εκθάληζήο ηνπ. 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηψλ γηα ην ρξήζηε κε παξάιιειε 

δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο ηνπο. 

 ηελ δπλαηφηεηα αλαθνξάο κε επηινγή ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ 

ρξήζεο αλά ελφηεηα πεξηερνκέλνπ (αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ). 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ «εκείνπ Πξνβνιήο» απνηεινχλ ηελ Client εθαξκνγή δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο. 

Ο επηζθέπηεο ηνπ «εκείνπ Πξνβνιήο» ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλα «εη Γηαζέζηκσλ 

Λεηηνπξγηψλ» πνπ ζα είλαη: 

1. Δπηινγή πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ. Καηά ηε ρξνλνπξνγξακκαηηζκέλε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, είηε ζηελ 

νζφλε αθήο, είηε ζηελ νζφλε πξνβνιήο, είηε ζην smartphone ηνπ αθνχ πξψηα έρεη ιάβεη 

θαη εγθαηαζηήζεη ηνλ αληίζηνηρν mobile client. 

2. χλδεζε κε θνηλσληθά δίθηπα. Πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ ηειεπηαίσλ 

ζρνιίσλ ή/θαη πεξηερνκέλνπ πνπ αλαξηά ν επηζθέπηεο ζηα profiles ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

3. Απνζηνιή θαη δεκνζίεπζε SMS. Αθνξά ηελ απνζηνιή γξαπηνχ κελχκαηνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πξνβάιιεηαη ζην ζεκείν πξνβνιήο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ κελχκαηνο 

ζα γίλεηαη απφ ηελ Client εθαξκνγή ηνπ ζεκείνπ πξνβνιήο κε δπλαηφηεηα απνδνρήο ή κε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ. Δμππεξεηεί ζηε 

δεκηνπξγία δεμακελήο ρξεζηψλ πνπ ζα απνηεινχλ ζηφρν κειινληηθψλ δξάζεσλ 

πξνψζεζεο θαζψο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηε 

Πιαηθφξκα Φεθηαθήο ήκαλζεο. 

4. Απνζηνιή δεδνκέλσλ κέζσ Bluetooth. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

πεξηερνκέλνπ ζηε Πιαηθφξκα, ην νπνίν ζα δεκνζηνπνηείηαη ζηα κέζα πξνβνιήο. Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ Client εθαξκνγή ηνπ ζεκείνπ πξνβνιήο 

κε δπλαηφηεηα απνδνρήο ή κε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη κε δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ηνπ. Δμππεξεηεί ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνβνιήο θαζψο θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηε Πιαηθφξκα Φεθηαθήο ήκαλζεο. 

5. Λήςε mobile client γηα πξφζβαζε ζην πξνζαξκνζκέλν πεξηερφκελν ηνπ ζεκείνπ 

πξνβνιήο. Ο ρξήζηεο ζα επηιέγεη, ζα ιακβάλεη θαη ζα εγθαζηζηά ηνλ θαηάιιειν Mobile 

Client αλαιφγσο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ smartphone ηνπ  (iOS, Android, Windows Mobile). 

Ο Client ζα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κνλίκσο πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο 

Πιαηθφξκαο θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζηα profile ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, αθφκα θαη φηαλ πιένλ δελ βξίζθεηαη ζην εκείν 

Πξνβνιήο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνέξγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη κφλν ην θφζηνο πινπνίεζεο ησλ 

εθαξκνγψλ (Server, Client θαη Mobile Clients) ηεο Φεθηαθήο ήκαλζεο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη 

θηινμελία ηεο Server εθαξκνγήο ζα γίλεη ζε ήδε ππάξρνλ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ ηεο ΠΓΔ, ελψ ε 

εγθαηάζηαζε ηεο Client εθαξκνγήο θαη ε δηάζεζε ησλ Mobile Client εθαξκνγψλ ζα γίλεηαη ζε 

εμνπιηζκφ (laptop, θηλεηφ ηειέθσλν) πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηε ΠΓΔ. Σέινο, ν ηεξκαηηθφο 

εμνπιηζκφο πξνβνιήο (νζφλεο αθήο, νζφλεο πξνβνιήο projectors) βαξχλεη ην πξνυπνινγηζκφ 

ησλ εθζέζεσλ. 
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Ζ παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ δξάζεσλ ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν 

«Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα», νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο. 

 

Σα παξαδνηέα αλά δξάζε είλαη ηα εμήο:  

Γξάζε Παξαδνηέν 

1.1 
1.1.1 «Πξσηφηππν, πνιχγισζζν, πνιπκεζηθφ πιηθφ πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Π.Γ.Δ. (3 βίληεν, 15 εηθφλεο)» 

1.2 

1.2.1 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θαλαιηνχ YouTube γηα ηε πξνψζεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» 

1.2.2 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζσ Facebook γηα ηε 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 

1.2.3 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζσ Twitter γηα ηε 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» 

1.2.4 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ δηθηχνπ κέζσ Google+ γηα ηε 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» 

1.3 

1.3.1 «Αλάπηπμε client-server εθαξκνγήο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» 

1.3.2 «Αλάπηπμε 3 mobile client εθαξκνγψλ (γηα ιεηηνπξγηθά iOS, Android & Microsoft 

Windows Mobile) γηα ηε πξφζβαζε ζην πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν ηεο Πιαηθφξκαο 

Φεθηαθήο ήκαλζεο» 
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Υξνλνδηάγξακκα Παξαδνηέσλ 

Π
Α

Ρ
Α

Γ
Ο

Σ
Δ

Ο
 

ΜΖΝΔ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1.1.1 X X           X X           X X        

1.2.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1.2.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1.2.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1.2.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1.3.1  Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ                          

1.3.2  Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ                          
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2.2 Περιετόμενο προζθορών  

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε δχν (2) αληίηππα (πξσηφηππν θαη αθξηβέο αληίγξαθν) κέζα ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φια φζα 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Κάζε έλα απφ ηα δχν αληίηππα ησλ πξνζθνξψλ 
πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή:  

Α. «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα έγγξαθα, ηα νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Β. «Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο», (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ θαθέινπ απηνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο.  

Γ. «Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2) ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ησλ 
Τπνελνηήησλ 2.3, 2.4 θαη 2.5 ηεο δηαθήξπμεο. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ θαθέινπ απηνχ ζα πξέπεη 
λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. 

ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 

ΠΡΟΦΟΡΑ» 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ : επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ» «Ο ΠΛΖΡΖ ΣΗΣΛΟ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ» : 

• ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
• ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
• ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ππ' αξηζκφ ................. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ........... 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, 
λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ 
θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξαθεκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

2.3 Περιετόμενα Φακέλοσ Σετνικής Προζθοράς  

ην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα έγγξαθα / έληππα ηεο πξνζθνξάο, απφ ην 
πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη δεηνχκελεο ππεξεζίεο  θαη παξαδνηέα ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν 
«Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδαο» ηνπ 



17 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

πξνγξάκκαηνο «Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,», νη νπνίεο 
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Σν πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1) Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 
αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, είλαη θξίζηκα γηα ηελ 
επηηπρή εθηέιεζε ηνπ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ θαη κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  

2) Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ κε πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο ζπλνδεπφκελα απφ 
πξνηάζεηο πινπνίεζήο ηνπο θαη ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα..  

πγθεθξηκέλα γηα ηα 3 video απαηηείηαη ε αλάπηπμε ζελαξίσλ θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο 
κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπο.  

Γηα ηα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο απαηηείηαη ε πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνηείλεηαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ.   

Γηα ηηο εηθφλεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ηδέεο θαη νη ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ην 
πεξηερφκελφ ηνπο κε βάζε ηελ πξσηνηππία ζχλζεζήο ηνπο θαη ηελ απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ 
ηνπ έξγνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 

Γηα ηελ πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο απαηηείηαη ε αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ αλάπηπμήο ηεο. 

3) Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα εθαξκφζεη εάλ αλαδεηρζεί σο 

Αλάδνρνο, κε εμεηδίθεπζε ησλ ξφισλ θαη αλαθνξά ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ, ησλ ζηειερψλ θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δηάθνξεο θξίζηκεο ζέζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο 

νξγάλσζεο. Δπίζεο θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ γηα εκπξφζεζκε παξάδνζε θαη δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.  

ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, φια ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο ππνβάιινληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Όια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 
πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά ζε γιψζζα εθηφο ηεο 
ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο ζηε κεηάθξαζε, ζα επηθξαηεί ε ειιεληθή δηαηχπσζε. 

2.4 Περιετόμενα Φακέλοσ Οικονομικής  Προζθοράς 

ηνλ ΦΑΚΔΛΟ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» εζσθιείεηαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ε νπνία ζα 
πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ζε 
πεξίπησζε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ ηίκεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη 
λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην Έξγν, πιένλ ΦΠΑ.  
Σνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο ζε ΔΤΡΧ μερσξηζηά.  
Ζ πξνηεηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πξνεθηηκψκελν ηίκεκα γηα ην 
ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 58.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α.  

Ο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ (ρεηηθφ Τπφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2).  

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δχλαηαη λα δνζεί γεληθή έθπησζε επί ηνπ θαη’ απνθνπή ηηκήκαηνο. ε 
πεξίπησζε έθπησζεο κεγαιχηεξεο ηνπ 10% ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο 
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ηεθκεξησκέλε, ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο / 
απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά λα δηαρσξίδεηαη μερσξηζηά αλά 
κέινο.   

Σηκέο Πξνζθνξψλ - Νφκηζκα 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην 
Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε 
δηαθήξπμε. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. Πξνζθνξά πνπ 
δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

Σν πξνθεξπζζφκελν έξγν (αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο πνζφηεηεο 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζεο) πξνυπνινγίδεηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 58.000,00.€  
πιένλ Φ.Π.Α. Γηα ην έξγν ζπλνιηθά ππάξρεη  εγθεθξηκέλε πίζησζε 151.626,00€ βάζεη ηεο ππ' 
αξηζκ. 398/2011 απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο εγγξαθήο ζηελ ΑΔΠ 001/8.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

2.5  Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο αλά δεηνχκελε ππεξεζία. 

2.6 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε 
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

2.7 Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

2.8 Οη ηηκέο είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 
απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί 
λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε, θαηά αλψηεξν φξην, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ - ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή (Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ) ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ Πξνζθνξψλ ζηα 

γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Σκήκα ρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο – Γηεχζπλζε 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, Ν.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 32, 

Σ.Κ. 26441, Πάηξα), παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξσηνθνιιεί θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο ηηο πξνζθνξέο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
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1. Αλνίγνληαη, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, νη εληαίνη θάθεινη θαη απνζθξαγίδνληαη νη Φάθεινη 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαηά 

θχιιν. 

2. Οη Φάθεινη Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν θάθειν ν 

νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη. 

3. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ειέγρεη κφλν σο πξνο ηελ αξηζκεηηθή 

πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα (δει. έλαληη ηνπ πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ) ηα δηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ φγθν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή, δχλαηαη λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ 

ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο – θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε. 

4. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο θάιπςεο ηνπ θξηηήξηνπ ζπκκεηνρήο κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην αξκφδην 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ησλ νπνίσλ ε Πξνζθνξά σο 

πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο έρεη γίλεη απνδεθηή. 

5. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη Φάθεινη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ 

επαλαθέξνληαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπο, φζεο Πξνζθνξέο 

έγηλαλ απνδεθηέο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ (βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο) 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη Φάθεινη 

Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη. 

6. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, φια ηα πξσηφηππα 

ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 

7. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη 

εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη 

κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζζνχλ θαη ν ηφπνο, ψξα θαη εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ησλ νπνίσλ ε Σερληθή 

Πξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή. 

8. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ 

επαλαθέξνληαη - γηα φζεο Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο - ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο Όζεο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Οκνίσο 

επηζηξέθνληαη θαη νη Φάθεινη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πνπ δελ είραλ απνζθξαγηζζεί. 

9. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, φια ηα πξσηφηππα 

ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

10. Μεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε θιεηζηή 

ζπλεδξίαζε, ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ην θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ 
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δηαγσληζκνχ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο πξνο θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ, 

επηθξαηέζηεξνο Αλάδνρνο. 

11. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

12. Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ, (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, 

Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ζε θιεηζηέο 

ζπλεδξηάζεηο, εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ απφθαζε νξηζκνχ 

ηεο. 

13. Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε 

κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο 

επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ Πξνζθνξψλ (ζε 

θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο) χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ εμέηαζε ησλ Πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξα 4 θαη 5, ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ρσξίο 

λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ςεθηνπνίεζεο, 

αλαπαξαγσγήο ή αλακεηάδνζεο.  

14. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ Πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο πλδηαγσληδφκελνπο ζα 

έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ 

απηψλ ηελ έλδεημε «πληπουοπίερ εμπιστεςτικού σαπακτήπα» θαη λα ελεκεξψλεη ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Όιεο νη 

πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ 

αξρή ηεο Πξνζθνξάο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ νη πλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

15. ε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ Πξνζθνξψλ ε αξκφδηα Δπηηξνπή 

ζπληάζζεη πξαθηηθά ηα νπνία παξαδίδεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε 

δχν (2) φκνηα αληίηππα. 

ΦΑΔΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

Γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  έιεγρνο ηερληθήο ζπκκφξθσζεο ηεο θάζε 
πξνζθνξάο κε βάζε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινπλ νη λφκηκα 
ζπκκεηέρνληεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ζ Σερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζην θάθειν ζηνηρεία πνπ λα κπνξνχλ λα 
δείμνπλ ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο 
ηνπ έξγνπ. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Πιεξφηεηα θαη Αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ 

i. Καηαλφεζε Αληηθεηκέλνπ θαη Απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ  



21 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

ii. Μεζνδνινγία, Σερληθά Μέζα θαη Δξγαιεία θαη Υξνλνδηάγξακκα Δπίηεπμεο ησλ ηφρσλ  

iii. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Παξαδνηέσλ (Παξάγξαθνο 2.3) : ελάξηα θαη Μεζνδνινγία γηα 

ηα 3 video, ζηξαηεγηθή γηα επηηπρεκέλε εθζηξαηεία πξνψζεζεο κε κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, πξσηφηππεο ηδέεο θαη ηερληθέο γηα ην πεξηερφκελν θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλάπηπμήο ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο 

ήκαλζεο θ.ι.π.) 

2. ρήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο –Απνηειεζκαηηθφηεηαο Οκάδαο Παξνρήο Τπεξεζίαο 

i. Γνκή θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ ρήκαηνο (εηδηθφηεξα: εμεηδίθεπζε ξφισλ 

ηεο νκάδαο ηνπ Έξγνπ θαη ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο) 

ii. Γηαδηθαζίεο γηα Δκπξφζεζκε Παξάδνζε θαη ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ησλ Παξαδνηέσλ 

ηνπ Έξγνπ 

Σεχνική Αξιολόγηση  

α. Ζ ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ, ζπκθψλσο 
πξνο ηνλ θαησηέξσ πίλαθα φπνπ: Κξηηήξην 1 απνηειείηαη απφ 3 ππνθξηηήξηα (1.1, 1.2 & 1.3) κε 
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη Κξηηήξην 2 απφ 2 ππνθξηηήξηα (2.1 & 2.2) κε 
αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο : 

Πίλαθαο 1. Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ   

(βi) (%) 

1 Πιεξφηεηα θαη Αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Τπεξεζίαο 
70 

1.1 Καηαλφεζε Αληηθεηκέλνπ θαη Απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 20 

1.2 Μεζνδνινγία,  Μέζα θαη Υξνλνδηάγξακκα Δπίηεπμεο 

ησλ ηφρσλ ηνπ έξγνπ.  
20 

1.3 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ησλ Παξαδνηέσλ 30 

2 ρήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο –

Απνηειεζκαηηθφηεηαο Οκάδαο Παξνρήο 

Τπεξεζίαο 

30 

2.1 Γνκή θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαλσηηθνχ 

ρήκαηνο (εηδηθφηεξα: εμεηδίθεπζε ξφισλ ηεο νκάδαο 

ηνπ Έξγνπ θαη ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειιψλ ηεο) 

10 

2.2 Γηαδηθαζίεο γηα Δκπξφζεζκε Παξάδνζε θαη ηε 

Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ 
20 

 πλνιηθή Βαζκνινγία Βi 100 

β. Κάζε επηκέξνπο θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία 

θάζε θξηηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ. 

γ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε επηκέξνπο θξηηήξην είλαη 100 φηαλ ε πξνζθνξά θαιχπηεη 

αθξηβψο ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα 1 

δ. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ε.  Ζ βαζκνιφγεζε εθάζηνπ ησλ θξηηεξίσλ 1 θαη 2 γίλεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο. 

ζη.πλνιηθή βαζκνινγία Βi ελφο δηαγσληδνκέλνπ κηθξφηεξε απφ 80 κνλάδεο ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη απνθιεηζκφ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 



22 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ (βi * ζi). 

Ζ ζπλνιηθή Βαζκνινγία (Βi) ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ, ήηνη: 

Bi = (βi * ζi) 

 

Οικονομική αξιολόγηση 

α. Έθαζηνο δηαγσληδφκελνο βαζκνινγείηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά κε ηνλ ηχπν: 

Κi = ΟΠΓ/ ΥΟΠ *100 

φπνπ: Κi = πγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ 

ΟΠΓ = πλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ 

ΥΟΠ = Υακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο κεηαμχ φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

β. Ζ βαζκνινγία Κi ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην. 

 

υνολική αξιολόγηση  

α. Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ Πξνζθέξνληα πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν 

ιφγν Κi/ Bi, 

φπνπ: Κi = πγθξηηηθή ηηκή πξνζθνξάο δηαγσληδνκέλνπ 

Bi = πλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

β. Ο ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν κε αθξίβεηα ελφο 

δεθάηνπ ηεο κνλάδαο. 

Απηνλφεηα, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί βαζκνιφγεζε γηα πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο 

ηππηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ - ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

6.1 Καηακύρωζη ηοσ διαγωνιζμού  

Ζ Δπηηξνπή ζα πξνρσξήζεη ζηε θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα 

κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζα ππνβάιεη ηα 

Πξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 



23 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ θαηαθχξσζε ή κε ηνπ δηαγσληζκνχ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δελ έρεη θακία επζχλε απνδεκίσζεο 

έλαληη φζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 

θαξπνθνξήζεη. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη 

πξνζθνξά, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη επηζθαιέο γηα ηελ Πεξηθέξεηα. 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ην αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη λα θαηαθπξψζεη ην έξγν είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε γηα ην έξγν, ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζα πεξηέρεη φζνπο φξνπο θξηζεί φηη δηεπθξηλίδνπλ ηελ 

πξνθήξπμε ή δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο ζχκβαζεο. Πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέζα ζην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα πξνζθνκίζεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά (ζχκθσλα κε ηε λνκηθή ηνπ κνξθή), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο 

επεμεγήζεηο/νδεγίεο: 

 ηε ζηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ» πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Πξνζθνξά 

 ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» φπνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ», ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν 

δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 

 ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε 

κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη 

 ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ην αληίζηνηρν 

θεθάιαην ή ελφηεηα ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ 

1. Οη Έιιελεο Πνιίηεο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπ δξαζηεξηφηεηαο γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηα ρξενθνπίαο, θαη 
γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 
παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 
πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. Σν απφζπαζκα 
απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

2.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

ΝΑΗ   



24 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

3.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

4.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

5.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

6.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

7.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πξνπησρεπηηθή 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 
λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

8.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ 
Μεηξψνπ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα 
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

ΝΑΗ   

9.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν 
Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ.  

ΝΑΗ   



25 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

10.  Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ ν Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

ΝΑΗ   

11.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ έθδνζεο κεηά ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

12.  Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο 

ΝΑΗ 1   

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε 

ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε 

απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

2. Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ   ή ειιείςεη απηνχ, 
ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο δελ έρεη 
θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, 
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηα 
ρξενθνπίαο, θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 
64/Α’/ 16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 
Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

2.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

ΝΑΗ   

                                            
1 

Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο κέζσ Αληηπξνζψπνπ.  



26 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 
ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

4.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε 
θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο 
ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

5.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ.  

ΝΑΗ   

6.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην 
ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

7.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πξνπησρεπηηθή 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

8.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ 
Μεηξψνπ, ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

ΝΑΗ   



27 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

9.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε 
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ Αλαδφρνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα δειψλεη 
φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

ΝΑΗ   

10.  Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ ν Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο έθδνζεο κεηά  ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

ΝΑΗ   

11.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ έθδνζεο κεηά ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

12.  Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο. 

ΝΑΗ 2   

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ 

εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

3. Σα εκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

                                            
2 

Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο κέζσ Αληηπξνζψπνπ. 



28 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

1.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη α) νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο 
Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. γ) Πξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. δ) νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ 
έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, 
εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο 
θαη δφιηα ρξενθνπίαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 
60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’/ 16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

2.  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ 
εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
(ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

ΝΑΗ   

3.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

4.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

5.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

6.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   



29 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

7.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

8.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

9.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πξνπησρεπηηθή 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 
λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

10.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
ε εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ΝΑΗ   

11.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζα 
δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ. 

ΝΑΗ   

12.  Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ ν Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο έθδνζεο κεηά  ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

13.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ έθδνζεο κεηά  ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

14.  Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο. 

ΝΑΗ   

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 



30 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

4. Οη ζπλεηαηξηζκνί 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή δηαρεηξηζηέο 
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, 
εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο 
θαη δφιηα ρξενθνπίαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 
60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’/ 16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

2.  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ 
εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
(ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

ΝΑΗ   

3.  Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν Αλάδνρνο 
ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

ΝΑΗ   

4.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

5.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

6.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

7.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 

ΝΑΗ   



31 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

8.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ.  

ΝΑΗ   

9.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

10.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πξνπησρεπηηθή 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

11.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ θαη ην 
εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

ΝΑΗ   

12.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα δειψλεη 
φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ.  

ΝΑΗ   

13.  Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ ν Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

14.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 

NAI   



32 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Γηαγσληζκνχ 

15.  Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο.  

ΝΑΗ 3   

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε 

ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε 

απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

5. Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, 
ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή 
δηαρεηξηζηέο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, 
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηα 
ρξενθνπίαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 43 παξάγξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 
64/Α’/ 16.03.2007) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 
Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

2.  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ 
εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
(ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

ΝΑΗ   

3.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

                                            
3
 Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο  κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ 

είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ.  



33 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

4.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο 
ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

5.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε 
θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο 
ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

6.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

7.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

8.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο  
ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην 
ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

9.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πξνπησρεπηηθή 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ.. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   



34 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

10.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ 
Μεηξψνπ, ή  ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

ΝΑΗ   

11.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε 
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ Αλαδφρνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν 
απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

ΝΑΗ   

12.  

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ ν Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε 
Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο 
σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο έθδνζεο 
κεηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

13.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ έθδνζεο κεηά ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

ΝΑΗ   

14.  
Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 
εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο.  

ΝΑΗ   

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ 

εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

6. Οη ελψζεηο-θνηλνπξαμίεο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη 
λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

(εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ 
αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

2.  ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο λα πεξηέρεηαη 
πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο: 
− ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, θαη  
− ζην Γηαγσληζκφ. 

ΝΑΗ   

3.  ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο λα πεξηέρεηαη 
ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 
− λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, 
− λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην 
κέξνο ηνπ Έξγνπ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) 
πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, 
− λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην 
ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader), 
− λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο 
νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ Έξγνπ 
− λα νξίδεηαη (κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ε νπνία 
επίζεο πξνζθνκίδεηαη) θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ 
κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΝΑΗ   

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ - ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

7.1 Καηάρηιζη και Τπογραθή ύμβαζης Έργοσ  

Μεηά ηελ Καηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ζηελ νπνία 
επηζπλάπηεηαη ζρέδην χκβαζεο. Μέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (3) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε έγγξαθεο 
πξφζθιεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο ηε ρξεκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ην 
χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ είδνπο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3Β). ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

7.2  ύμβαζη 

Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθδίδεηαη απφθαζε έγθξηζεο 
απνηειέζκαηνο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γηα ηελ αλάζεζε ππνγξάθεηαη ζχκβαζε απφ ην 
Πεξηθεξεηάξρε ή φπνηνο ζχκθσλα κε ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ δχλαηαη λα ππνγξάθεη «Με 
εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» θαη ηνλ αλάδνρν. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν 
ηεο ζχκβαζεο νχηε ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

1. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 
118/2007 
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2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ, ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο 
πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ 
ή παξαδξνκψλ. 

3. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: Παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ, απφ 
ηελ ππνβνιή φισλ ησλ παξαδνηέσλ, ρσξίο ν εξγνδφηεο λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αλάδνρν 
παξαηεξήζεηο επί ηνπ παξαδνηένπ. 

7.3 Λύζη - Καηαγγελία ύμβαζης - Έκπηωζη Αναδότοσ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο : 

α) Αλ ν αλάδνρνο δελ πινπνηεί ηηο δξάζεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηηο 

πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

β) Αλ ν αλάδνρνο εθρσξήζεη ηε χκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

γ) Αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί 

ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν 

ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

δ) Αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΦΡΟΝΟ-ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ζ παξαιαβή ηνπ έξγνπ (ελδηάκεζε θαη νξηζηηθή) ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην γξαθείν 

ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ  ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Οη Τπεξεζίεο 

ηνπ Αλαδφρνπ παξέρνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ έξγνπ. Όκσο ζε πεξίπησζε πνπ, κε ππαηηηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξαηείλεηαη έσο λα 

παξαδνζνχλ φια ηα παξαδνηέα. 

Ζ ρξνληθή επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο ζπκθσλείηαη αλάκεζα ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο. Δίλαη δπλαηή, κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ Αλάδνρν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε, γηα παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε άιισλ 

παξφκνησλ ή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ηεο πξψηεο 

ζχκβαζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην αξζξ. 11 παξ. 3 πεξ. ζη ηεο Οδεγίαο 92/50. ηελ πεξίπησζε 

απηή, νη φξνη, ην πεξηερφκελν ηεο λέαο ζχκβαζεο θαη ε ακνηβή ηνπ παξέρνληνο ηηο λέεο ππεξεζίεο 

θαζνξίδνληαη κεηά ηελ παξαπάλσ πξνβιεπφκελε δηαπξαγκάηεπζε. 

Ζ έγθαηξε δξάζε, αθφκε θαη αληίδξαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε παξνπζηαδφκελα / επεξρφκελα 

πξνβιήκαηα ηεο πξνκήζεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Καη ηνχην δηφηη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ έγθαηξε θαη 

επαλεηιεκκέλε επηζήκαλζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ πνπ νδεγνχλ ζε απνθιίζεηο, ε ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ θαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ νξζή θαη άκεζε επίιπζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηνπ θαη ηνλ 

ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ ζην έξγν φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. 

ΑΡΘΡΟ 9 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζπγθξνηεί, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Δπηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ  έξγνπ ηεο Αλαδφρνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη θαη΄αξράο ζρέδην ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ Παξαδνηένπ εληφο 
δηαζηήκαηνο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο Δξγνδφηεο δηα 
ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο εθ' φζνλ δηαπηζηψζεη 
ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζρεδίνπ Παξαδνηένπ ή κε 
ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ 
Αλάδνρν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Δηδηθφηεξα νη παξαηεξήζεηο απηέο 
κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη ηελ πιήξσζε αηζζεηηθψλ θξηηεξίσλ ησλ παξαδνηέσλ εθφζνλ απηά 
είλαη πξνδήισο  αλεπαξθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε 
ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 

3. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη μαλά ην ζρέδην ηνπ 
Παξαδνηένπ κε ζπκπιεξσκέλεο ή δηνξζσκέλεο-αλαβαζκηζκέλεο ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο 
ή παξαηεξήζεηο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηηο  3 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ 
παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 

4. Ο Αλάδνρνο αθνινχζσο ππνβάιιεη ην Παξαδνηέν βάζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
ηνπ έξγνπ. Ο Δξγνδφηεο δηα ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο 
εθ' φζνλ δηαπηζηψζεη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο, ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαδνηένπ 
ή κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη 
ζηνλ Αλάδνρν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο  5 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

5. ην έξγν πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηξηκεληαίσλ εθζέζεσλ πξνφδνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, 
ζπλνδεπφκελεο απφ έγγξαθα θαη αξρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν επίηεπμεο ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 
ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ. 2 ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη, ρσξίο ν 
Δξγνδφηεο λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν παξαηεξήζεηο επί ηνπ Παξαδνηένπ, ηφηε απηφ 
ζεσξείηαη παξαιεθζέλ. 

7. ηα  πιαίζηα δηελέξγεηαο ηνπ πξνρείξνπ δηαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θη Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. Σα 
κέιε ησλ ελ ιφγσ Δπηηξνπψλ επηιέγνληαη απφ ηνλ πίλαθα ππαιιήισλ πνπ βάζεη εηδηθφηεηαο 
δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο θαη ε ζπγθξφηεζή ηνπο πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο. 

Ο ζρεηηθφο πίλαθαο ππαιιήισλ επηζπλάπηεηαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο ζπγθξφηεζεο ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο θαη Δλζηάζεσλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΤΡΨΕΙ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ 

έξγνπ, φπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην θαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο θαη πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 118/07 άξζξα 32 θαη 34. 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψζεη ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (φπσο ζα πξνθχςεη απφ ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο) επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ξήηξα ίζε κε ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  Δπηπιένλ, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαηά ηνλ έιεγρν θάζε ηξηκεληαίαο αλαθνξάο πξνφδνπ φηη ν αλάδνρνο δελ 

επηηπγράλεη ηνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, θαηαπίπηεη εηο βάξνο ηνπ θάζε 

θνξά πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 



38 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψζεη, κέζα απφ ηηο ππνβιεζείζεο απφ 

ηνλ Αλάδνρν ηξηκεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ ηε κε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ γηα 3 ζπλερείο 

πεξηφδνπο ειέγρνπ (αλεμάξηεηα απφ ηα ζηελ ακέζσο παξαπάλσ παξάγξαθν αλαθεξφκελα), ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θεξχζζεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην αμηψλνληαο απνδεκίσζε ίζε κε ηνλ 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.  

  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΕΝΣΑΕΙ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

έρεη ππνζηεί δεκία απφ παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα ηνπ Ν.3886/10, πξνζσξηλή 

δηθαζηηθή πξνζηαζία, αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θαη επηδίθαζε απνδεκίσζεο. Οη ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο ελψπηνλ 

δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. Α/173/30-09-201Ο) θαη αζθνχληαη ζχκθσλα κε απηέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην αξζ. 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΕΓΓΤΗΕΙ 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην 

δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Οη εγγπήζεηο θαηαπίπηνπλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη 

ην Π.Γ. 118/2007. 

Οη αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 

α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

β. Σνλ εθδφηε. 

γ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

ε. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

δ. Σνπο φξνπο φηη: 

Η.  Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 

ηεο δηδήζεσο. 

ΗΗ. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 

θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. 

ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 



39 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 

θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππνγεγξακκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΛΗΡΨΜΗ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ζα δνζεί ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξνθαηαβνιή ίζε κε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. 

ηε ζπλέρεηα, ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζα δνζεί θαηά ηελ παξαιαβή ηεο αληίζηνηρεο 

ηξηκεληαίαο αλαθνξάο πξνφδνπ ηνλ 15ν κήλα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ ε πνξεία 

πινπνίεζεο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, έλα επηπιένλ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαηά ηελ παξαιαβή 

ηεο ηξηκεληαίαο αλαθνξάο πξνφδνπ ηνλ 27ν κήλα θαη ηέινο, ην ππφινηπν 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ (απνπιεξσκή) ζα δνζεί κε ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ζ ηκεκαηηθή πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά απφ έθδνζε 

ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ (ηηκνιφγην, δειηίν απνζηνιήο), κε ηε ζπλνδεία πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο απφ ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ. 

Απαίηεζε ηφθσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνθιείεηαη. Ο Αλάδνρνο, 

θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο, θαζψο θαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, ζχκθσλα 

κε ην Ν. 2198/94. 

Ζ θαζαξή αμία ησλ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ ππφθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο: α) ΜΣΠΤ 3% 

(επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο) β) ΥΑΡΣΟΖΜΟ 2% (επί ηνπ 3& ηνπ ΜΣΠΤ) γ) ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 

20% (επί ηνπ 2% ηνπ Υαξηνζήκνπ δ) Φφξνο πξνκήζεηαο αγαζψλ 4% ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 

2238/94. 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 

Όια ηα παξαδνηέα, θάζε είδνπο πιεξνθνξία, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε 

ην έξγν θαζψο θαη ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κε δαπάλεο ηνπ έξγνπ, είλαη εκπηζηεπηηθά, αλήθνπλ 

ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηήο, ην 

νπνίν έρεη δηθαίσκα λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. 

Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο , παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα 

ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ 

θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  



40 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Με ηελ ππνγξαθή θάζε πξσηνθφιινπ παξάδνζεο – παξαιάβήο θάζε κέξνπο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ 

Αλάδνρν, απηνδίθαηα κεηαβηβάδνληαη, άιισο εθρσξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ηα πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ςεθηαθήο ζήκαλζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2121/1993, ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζηε ζρεηηθή χκβαζε.   

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ πιηθψλ, εληχπσλ θαη 

ειεθηξνληθψλ θαη ινηπψλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπο ζα γίλεη 

ζηε χκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν.    

Ο Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηελ 

ηερλνγλσζία (Know-how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ζε παξφκνηα Έξγα 

πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

2121/1993 «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα» (ΦΔΚ 

25/Α/04.03.1193), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

ΑΡΘΡΟ 15  

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

 

Σν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξαθνινπζείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζήο ηνπ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, απφ ηελ νπνία θαζνδεγείηαη θαη ιακβάλεη νδεγίεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ηίζεληαη απαξάβαηνη φξνη πνπ ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

ηεξεί βάζε ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο πνπ αθνινπζεί. Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο παξνπζηάδεη ηηο 

ειάρηζηεο πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ παξαδνηέσλ ή δηαθξηηψλ ππεξεζηψλ. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα ζπκπιεξψζεη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηνλ πίλαθα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε θαη κεηέπεηηα βαζκνιφγεζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα 

πκκφξθσζεο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο δεζκεπηηθέο γηα ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο. 

 

Πίλαθαο πκκφξθσζεο 

 

Α/Α Πξνδηαγξαθέο Απαίηεζε Απάληεζε Παξαπνκπή 

Γξάζε 1.1 «Γεκηνπξγία Πνιπκεζηθνχ Τιηθνχ» 

3 πξσηφηππα βίληεν πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ΠΓΔ 

1 ενάρια βίντεο ΝΑΗ   

2 Υξνληθή δηάξθεηα 3 ιεπηά ΝΑΗ   

3 Αλαινγία 16:9 ΝΑΗ   

4 Αλάιπζε HD 1080p ΝΑΗ   

5 

Διιεληθφ narration θαη ππνηηηιηζκφο ζε 

5 γιψζζεο (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, 

Ηηαιηθά, Ρσζηθά, Γαιιηθά) 

ΝΑΗ   

6 

Πιάλα απφ ηνπο 3 λνκνχο ηεο ΠΓΔ, 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ή/θαη πιάλα 

θχζεο, αζηηθά, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

ή/θαη πιάλα πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ 

δξψκελσλ ή/θαη πιάλα ηνπξηζηηθψλ 

ΝΑΗ   



41 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

ππνδνκψλ 

7 

Σα πιάλα λα έρνπλ ζηαζεξφηεηα, ην 

ζέκα ησλ πιάλσλ λα είλαη in focus, ε 

θσηεηλφηεηα λα είλαη νξζή, 

ζπγρξνληζκέλε αθήγεζε, 

ππνηηηιηζκφο θαη εηθφλα, θαζαξφηεηα 

ήρνπ, ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβνιέο 

ΝΑΗ   

15 πξσηφηππεο εηθφλεο πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ΠΓΔ 

8 Μέγηζην κέγεζνο 5000x5000 pixels ΝΑΗ   

9 Format: PNG ΝΑΗ   

10 32 bit RGB ρξψκα ή / θαη grayscale ΝΑΗ   

11 

Πξνηείλεηαη ε χλζεζε (montage) 

εηθφλσλ/θσηνγξαθηψλ, πιάλα 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ή/θαη πιάλα 

θχζεο, αζηηθά, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

ή/θαη πιάλα πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ 

δξψκελσλ ή/θαη πιάλα ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ 

ΟΥΗ   

Γξάζε 1.2 «Δθζηξαηεία πξνψζεζεο κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter, 

Google+, YouTube)» 

Γίθηπν ζην YouTube 

12 

Γεκηνπξγία θαλαιηνχ ζην YouTube & 

δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, 

γηα ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ΠΓΔ 

ΝΑΗ   

13 Γηαρείξηζε θαλαιηνχ 24/7 ΝΑΗ   

14 

Μεηαθφξησζε βίληεν Τπνέξγνπ 1 (3 

βίληεν) εληφο 24ψξνπ απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπο 

ΝΑΗ   

15 

Μεηαθφξησζε άιισλ βίληεν πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, 

θαζψο θαη βίληεν ζρεηηθψλ κε 

γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, εληφο 24ψξνπ απφ 

ηε δεκηνπξγία ηνπο 

ΝΑΗ   

16 

Δηζαγσγή θαηάιιεισλ metatags γηα 

ηε βέιηηζηε πξνψζεζε κέζσ ηεο 

ηερληθήο search engine optimization 

ΝΑΗ   

17 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 ΝΑΗ   

18 
Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 

1 ψξαο 
ΝΑΗ   

19 

Πξνζέιθπζε 500 εγγεγξακκέλσλ 

«ζεαηψλ», Γηακνξθσηψλ γλψκεο (tour 

operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη 

ηνπξηζηηθψλ εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ 

αληηθείκελν, bloggers, δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο θ.α.), απφ ηηο ρψξεο 

ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

ΝΑΗ   



42 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Γαιιία & Διιάδα. 

100 εγγεγξακκέλνη «ζεαηέο» αλά 

ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην 

άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Με θιηκαθσηή αχμεζε. 

20 

Πξνζέιθπζε 5000 εγγεγξακκέλσλ 

«ζεαηψλ», Απιφ θνηλφ, απφ ηηο ρψξεο 

ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

Γαιιία & Διιάδα. 

1000 εγγεγξακκέλνη «ζεαηέο»  αλά 

ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην 

άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Με θιηκαθσηή αχμεζε. 

ΝΑΗ   

21 

Δπίηεπμε 50000 Πξνβνιψλ κε 

θιηκαθσηή αχμεζε, απφ Γεξκαλία, 

Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία, Διιάδα. 

10000 πξνβνιέο αλά ρψξα ζηφρν θαη’ 

ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ 

πξνβνιψλ απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα 

ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. 

Με θιηκαθσηή αχμεζε. 

ΝΑΗ   

22 

Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Πξνβνιψλ θαη 

εγγεγξακκέλσλ ζεαηψλ, αλά ρψξα 

ζηφρν 

ΝΑΗ   

Γίθηπν ζην Facebook 

23 
Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile ΠΓΔ θαη 

Fan page 
ΝΑΗ   

24 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 ΝΑΗ   

25 

Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά 

& Αγγιηθά, αλά 3 εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

ΝΑΗ   

26 

Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 

εηθφλεο πξνψζεζεο) εληφο 5ψξνπ απφ 

ηε δεκηνπξγία ηνπο 

ΝΑΗ   

27 

Αλάξηεζε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ 

πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, 

εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ΝΑΗ   

28 

Γεκηνπξγία & αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ 

(ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links 

θ.α.) ζρεηηθά κε γεγνλφηα & 

εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ΝΑΗ   



43 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη αλαθνξψλ 

άιισλ δηεζλψλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

θαη πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλελλφεζε κε 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

29 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 ΝΑΗ   

30 
Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 

1 ψξαο 
ΝΑΗ   

31 

Γεκηνπξγία δηθηχνπ 500 «θίισλ», 

Γηακνξθσηέο γλψκεο (tour operators / 

πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη 

ηνπξηζηηθψλ εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ 

αληηθείκελν, bloggers, δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο θ.α.) απφ ηηο ρψξεο 

ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

Γαιιία & Διιάδα. 

100 «θίινη» αλά ρψξα ζηφρν θαη’ 

ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ κειψλ 

απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ 

ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Με θιηκαθσηή αχμεζε. 

ΝΑΗ   

32 

Δπίηεπμε 10000 Likes απφ κέιε ηνπ 

«δηθηχνπ» 

2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην 

θαη ην άζξνηζκα ησλ Likes απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

ΝΑΗ   

33 

Δπίηεπμε 50000 Likes απφ κε κέιε 

δηθηχνπ κέζσ Fan page 

10000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην 

θαη ην άζξνηζκα ησλ Likes απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

ΝΑΗ   

34 

Δπίηεπμε 1000 Posts απφ κέιε 

δηθηχνπ 

200 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη 

ην άζξνηζκα ησλ Posts απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

ΝΑΗ   

35 

Δπίηεπμε 5000 Posts απφ κε κέιε 

δηθηχνπ κέζσ Fan page 

1000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην 

θαη ην άζξνηζκα ησλ Posts απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

ΝΑΗ   

36 

Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ θαη 

απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ, αλά ρψξα 

ζηφρν. 

ΝΑΗ   



44 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Γίθηπν ζην Twitter 

37 

Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile & 

δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, 

γηα ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ΠΓΔ 

ΝΑΗ   

38 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 ΝΑΗ   

39 

Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά 

&Αγγιηθά, αλά 3 εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

ΝΑΗ   

40 

Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 

βίληεν & 15 εηθφλεο πξνψζεζεο) εληφο 

5ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

ΝΑΗ   

41 

Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ 

πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ 

απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ΝΑΗ   

42 

Γεκηνπξγία & αλάξηεζε κέζσ tweet 

πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, link ζε 

θσηνγξαθίεο, άξζξα θ.α.) ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΗ   

43 Απάληεζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 ΝΑΗ   

44 Πξσηεχνληα Tweets: 1500/έηνο ΝΑΗ   

45 
χλνιν tweets (πξσηεχνληα & re-

tweets): 10000/έηνο 
ΝΑΗ   

46 

Γεκηνπξγία δηθηχνπ 500 «followers» κε 

κέιε Γηακνξθσηέο γλψκεο (tour 

operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη 

ηνπξηζηηθψλ εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ 

αληηθείκελν, bloggers, δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο θ.α.) απφ ηηο ρψξεο 

ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

Γαιιία & Διιάδα. 

100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη 

ην άζξνηζκα ησλ Followers απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Mε θιηκαθσηή αχμεζε. 

ΝΑΗ   

47 

Γεκηνπξγία δηθηχνπ 10000 «followers» 

κε κέιε Απιφ θνηλφ απφ ηηο ρψξεο 

ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

Γαιιία & Διιάδα, κε θιηκαθσηή 

αχμεζε. 

2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην 

θαη ην άζξνηζκα ησλ Followers απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

ΝΑΗ   



45 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Mε θιηκαθσηή αχμεζε. 

48 

Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ, αλά 

ρψξα ζηφρν. 

ΝΑΗ   

Γίθηπν ζην Google+ 

49 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile ΠΓΔ ΝΑΗ   

50 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 ΝΑΗ   

51 

Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά 

&Αγγιηθά, αλά 3 εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

ΝΑΗ   

52 

Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 

εηθφλεο πξνψζεζεο) εληφο 5ψξνπ απφ 

ηε δεκηνπξγία ηνπο 

ΝΑΗ   

53 

Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, 

εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ΝΑΗ   

54 

Γεκηνπξγία & αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ 

(ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links 

θ.α.) ζρεηηθά κε γεγνλφηα & 

εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΗ   

55 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 ΝΑΗ   

56 
Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 

1 ψξαο 
ΝΑΗ   

57 

Γεκηνπξγία δηθηχνπ κε 500 κέιε 

Γηακνξθσηέο γλψκεο (tour operators / 

πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη 

ηνπξηζηηθψλ εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ 

αληηθείκελν, bloggers, δηάζεκεο 

πξνζσπηθφηεηεο θ.α.) απφ ηηο ρψξεο 

ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

Γαιιία & Διιάδα. 

100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη 

ην άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Mε θιηκαθσηή αχμεζε. 

ΝΑΗ   

58 

Γεκηνπξγία δηθηχνπ κε 10000 κέιε 

Απιφ θνηλφ, απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο 

Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία & 

Διιάδα, κε θιηκαθσηή αχμεζε 

2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην 

θαη ην άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

ΝΑΗ   
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Mε θιηκαθσηή αχμεζε. 

59 

Δπίηεπμε 30000 +1s απφ κέιε ηνπ 

δηθηχνπ. 

6000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην 

θαη ην άζξνηζκα ησλ +1s απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Mε θιηκαθσηή αχμεζε. 

ΝΑΗ   

60 

Δπίηεπμε 5000 Comments απφ κέιε 

ηνπ δηθηχνπ 

1000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην 

θαη ην άζξνηζκα ησλ comments απφ 

ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 

60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

Mε θιηκαθσηή αχμεζε. 

ΝΑΗ   

61 

Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο 

Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ, αλά 

ρψξα ζηφρν 

ΝΑΗ   

Γξάζε 1.3 «Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» 

Πιαηθφξκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Φεθηαθήο ήκαλζεο 

62 

πκβαηφηεηα θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία 

ζε ζχζηεκα κε ηα εμήο ελδεηθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: Intel Xeon E5620 

4C/8T 2.00 GHz, 8 GB DDR3 

ΝΑΗ   

63 

Γηαρείξηζε ελνηήησλ πεξηερνκέλνπ 

αλά είδνο (θείκελα/ππεξθείκελα, 

θσηνγξαθίεο, βίληεν, πεξηερφκελν 

απφ ηζηνζειίδεο κέζσ θαλαιηψλ RSS, 

πεξηερφκελν απφ ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο) κε δπλαηφηεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο κε ιέμεηο θιεηδηά 

ΝΑΗ   

64 

Γηαζχλδεζε θαη απηνκαηνπνηεκέλε 

ιήςε θαη επηθαηξνπνίεζε 

πεξηερνκέλνπ απφ ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social media) θαη 

δπλακηθέο ηζηνζειίδεο κέζσ θαλαιηψλ 

RSS. Δπίζεο απαηηείηαη ε δηαρείξηζε 

ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο 

πιεξνθνξηψλ, δειαδή ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

αλά θνηλσληθφ δίθηπν θαη ηε ιίζηα ησλ 

RSS θαλαιηψλ απφ ηα νπνία ζα 

αληιείηαη πεξηερφκελν 

ΝΑΗ   

65 

Γηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ ζεκείσλ 

πξφζβαζεο κε πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ γηα ην θάζε ζεκείν 

πξνβνιήο, ηφζν αλά ελφηεηα 

πεξηερνκέλνπ φζν θαη αλά αληηθείκελν 

ΝΑΗ   
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πεξηερνκέλνπ 

66 

Γηαρείξηζε πξνεπηιεγκέλσλ 

ξπζκίζεσλ πξνβνιήο γηα θάζε ζεκείν 

πξνβνιήο, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηνπ ζεκείνπ πξνβνιήο (βι. 

παξαθάησ) 

ΝΑΗ   

67 

Μεραληζκφο παξαθνινχζεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επίβιεςε ηεο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηα ελεξγά 

ζπλδεδεκέλα ζεκεία πξνβνιήο 

ΝΑΗ   

68 

Μεραληζκφο αλαθνξάο, αλά ρξνληθή 

πεξίνδν, ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο θαη 

εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο αλά 

ελφηεηα πεξηερνκέλνπ 

ΝΑΗ   

69 
Πιήξεο εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα 
ΝΑΗ   

χζηεκα πξνβνιήο πξνζαξκνζκέλνπ πεξηερνκέλνπ Φεθηαθήο ήκαλζεο ζηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο 

70 

πκβαηφηεηα κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 θαη φιεο ηηο αλψηεξεο ή επφκελεο 

εθδφζεηο απηνχ (π.ρ. Windows 7/8) 

ΝΑΗ   

71 

Τπνζηήξημε ζπνλδπισηήο εκθάληζεο 

(modular display) ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζηα κέζα πξνβνιήο (νζφλε ή νζφλεο, 

projector, θ.ιπ.) ππφ κνξθή κήηξαο 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 4x4 

ΝΑΗ   

72 

Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 

πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πξνβνιήο 

πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

ζπλδέζεηο: VGA, DVI, HDMI θαη 

Component video, γηα ηελ εηθφλα θαη 

RCA stereo, SPDIF γηα ηνλ ήρν 

ΝΑΗ   

73 

Δπηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή 

πιαηθφξκα ςεθηαθήο ζήκαλζεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ κε ρξήζε ζηνηρείσλ 

πηζηνπνίεζεο (credentials) γηα 

αλαγλψξηζε ηνπ ζεκείνπ πξνβνιήο 

θαη ιήςε/ελεκέξσζε πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο 

ΝΑΗ   

74 

Γπλακηθή παξακεηξνπνίεζε ηεο 

εηθαζηηθήο εκθάληζεο ηνπ 

πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε 

επίπεδν θφληνπ (background) θαη 

κνξθήο (skin) θαη παξαγσγή 3-

πξνθαζνξηζκέλσλ κνξθψλ εκθάληζεο 

ΝΑΗ   

75 
Γπλαηφηεηα ιήςεο κελπκάησλ SMS 

θαη απηφκαηεο απεηθφληζεο ζηα κέζα 
ΝΑΗ   
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πξνβνιήο 

76 

Τπνζηήξημε ξφινπ ηνπηθνχ 

δηαρεηξηζηή πνπ λα ελζσκαηψλεη 

δπλαηφηεηεο: 

 Καη΄ απαίηεζε αλάθηεζε θαη 

ελεκέξσζε πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ 

δηαρείξηζεο απφ ην θεληξηθφ 

ζχζηεκα 

 Έλαξμε, παχζε θαη ιήμε 

ιεηηνπξγίαο πξνβνιήο 

πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

δπλαηφηεηα 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

 Δπέκβαζε ζηε ξνή ηεο 

πξνβνιήο, φπσο ζπρλφηεηα 

επαλάιεςεο πεξηερνκέλνπ, 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα 

ζε ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ, 

νξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο 

ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ. 

 Γηαρείξηζε ηεο ζπνλδπισηήο 

εκθάληζεο (modular display) κε 

δπλαηφηεηα αλάζεζεο ελφηεηαο 

πεξηερνκέλνπ αλά ηκήκα 

κήηξαο. 

 Γηαρείξηζε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο 

(κέζσ Bluetooth ή SMS) θαη 

απνθιεηζκφο αλάξκνζηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ   

77 
Πιήξεο εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα 
ΝΑΗ   

Δθαξκνγή πειάηε ηεο πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο 

(θηλεηά ηειέθσλα, ηακπιέηεο, θ.α.) 

78 

πκβαηφηεηα κε ηα 3 δεκνθηιέζηεξα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έμππλσλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ κε ηα εμήο 

θξηηήξηα: έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Android 2.3.x θαη 

αλψηεξεο απηήο, έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο iOS 4.x θαη αλψηεξεο 

απηήο, έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Windows CE Mobile 6.x 

θαη αλψηεξεο απηήο 

ΝΑΗ   
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79 

Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη 

ζπγρξνληζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθαξκνγήο κε ην πεξηερφκελν ηεο 

πιαηθφξκαο πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

ΝΑΗ   

80 

Παξνπζίαζε ηνπ πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε θηιηθφ πξνο ην 

ρξήζηε πεξηβάιινλ αμηνπνηψληαο 

βαζηθά γξαθηθά ζηνηρεία (basic 

widgets, π.ρ. labels, check boxes, 

buttons, input boxes, θ.ιπ.), 

αλαδπφκελα κελνχ πινήγεζεο (drop-

down menus) θαη εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηάηαμεο 

πεξηερνκέλνπ (layout) 

ΝΑΗ   

Οδηγίες συμπλήρωσης των Πινάκων υμμόρφωσης  

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ, 

ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

– ηε ηήιε ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο 

ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

– Αλ ζηε ζηήιε ΑΠΑΗΣΖΖ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε ΝΑΗ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη 

ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο 

απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

– Αλ ε ζηήιε ΑΠΑΗΣΖΖ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε ΝΑΗ ή κε θάπνηνλ αξηζκφ, ηφηε ε 

πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε απαξάβαηνπο 

φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη. Χζηφζν ε θάιπςε κε απαξάβαησλ φξσλ, 

ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά. 

– ηε ζηήιε ΑΠΑΝΣΖΖ ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ / ΟΥΗ 

εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ 

δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή 

επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

– ηε ζηήιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ή ζε 

Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή 

αλαθνξέο κεζνδνινγίαο ππνζηήξημεο θ.ιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο 

θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ. 

Δίλαη απαηηεηή ε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε 

αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα  ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε 

πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

Α. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ 

 

Σν ηκήκα ηνπ ππνέξγνπ 1 πνπ αθνξά ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε  παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο σο 
αθνινχζσο: 

 

Γξάζε 1.1 «Γεκηνπξγία Πνιπκεζηθνχ Τιηθνχ» 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.1.1 «Πξσηφηππν, πνιχγισζζν, πνιπκεζηθφ πιηθφ 

πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Π.Γ.Δ. (3 βίληεν, 15 εηθφλεο)» είλαη: 

 

 3 πξσηφηππα βίληεν πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ΠΓΔ 

o Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Υξνληθή δηάξθεηα 8-10 ιεπηά 

 Αλαινγία 16:9 

 Αλάιπζε HD 1080p 

 Διιεληθφ narration θαη ππνηηηιηζκφο ζε 5 γιψζζεο (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, 

Ηηαιηθά, Ρσζηθά, Γαιιηθά) 

o Υαξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ: 

 Πιάλα απφ ηνπο 3 λνκνχο ηεο ΠΓΔ 

 Πιάλα ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο  

 ή/θαη πιάλα θχζεο, αζηηθά, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

 ή/θαη πιάλα πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ δξψκελσλ 

 ή/θαη πιάλα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

o Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σα πιάλα λα έρνπλ ζηαζεξφηεηα 

 Σν ζέκα ησλ πιάλσλ λα είλαη in focus 

 Ζ θσηεηλφηεηα λα είλαη νξζή 

 πγρξνληζκέλε αθήγεζε, ππνηηηιηζκφο θαη εηθφλα 

 Καζαξφηεηα ήρνπ, ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβνιέο 

 

 15 πξσηφηππεο εηθφλεο πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ΠΓΔ 

o Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μέγηζην κέγεζνο 5000x5000 pixels 

 Format: PNG 

 32 bit RGB ρξψκα ή / θαη grayscale 

o Υαξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ: 

 Πξνηείλεηαη ε χλζεζε (montage) εηθφλσλ/θσηνγξαθηψλ 

 Πιάλα ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο  

 ή/θαη πιάλα θχζεο, αζηηθά, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

 ή/θαη πιάλα πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ δξψκελσλ 

 ή/θαη πιάλα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

 

 



52 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Γξάζε 1.2 «Δθζηξαηεία πξνψζεζεο κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter, 
Google+, YouTube)» 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.1 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θαλαιηνχ 

YouTube γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» είλαη: 

 Γεκηνπξγία θαλαιηνχ ζην YouTube & δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή ηεο ΠΓΔ 

 Γηαρείξηζε θαλαιηνχ 24/7 

 Μεηαθφξησζε βίληεν Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν) εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Μεηαθφξησζε άιισλ βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, θαζψο θαη βίληεν ζρεηηθψλ κε γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εληφο 24ψξνπ απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπο 

 Δηζαγσγή θαηάιιεισλ metatags γηα ηε βέιηηζηε πξνψζεζε κέζσ ηεο ηερληθήο search 

engine optimization 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 1 ψξαο 

 Πξνζέιθπζε εγγεγξακκέλσλ «ζεαηψλ» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

Γαιιία & Διιάδα 

o Δγγεγξακκέλνη «ζεαηέο» Γηακνξθσηέο γλψκεο 

 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

«ζεαηψλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. 

o Δγγεγξακκέλνη «ζεαηέο» Aπιφ θνηλφ 

 χλνιν 5000 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 1000 εγγεγξακκέλνη «ζεαηέο» αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην 

άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ «ζεαηψλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα 

ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Πξνβνιψλ: 

o χλνιν 50000 κε θιηκαθσηή αχμεζε, απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία, Διιάδα 

o 10000 πξνβνιέο αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ πξνβνιψλ 

απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο 

Πξνβνιψλ θαη εγγεγξακκέλσλ ζεαηψλ, αλά ρψξα ζηφρν 

 



53 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.2 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ κέζσ Facebook γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» 

είλαη: 

 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile ΠΓΔ θαη Fan page 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά & Αγγιηθά, αλά 3 

εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

 Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 εηθφλεο πξνψζεζεο) 

εληφο 5ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Αλάξηεζε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links θ.α.) ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη αλαθνξψλ άιισλ δηεζλψλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή  

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 1 ψξαο 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ «θίισλ» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία & 

Διιάδα, πνπ ζα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

o Μέιε δηθηχνπ Γηακνξθσηέο γλψκεο 

 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε, απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία, 

Διιάδα. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

«θίισλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. 

o Μέιε δηθηχνπ Απιφ θνηλφ 

 χλνιν 10000 κε θιηκαθσηή αχμεζε, απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία, 

Διιάδα 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

«θίισλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Likes απφ κέιε ηνπ «δηθηχνπ» φζν θαη απφ ρξήζηεο εθηφο 

δηθηχνπ, κέζσ Fan page: 

o Αξηζκφο Likes απφ κέιε δηθηχνπ: χλνιν 10000 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

Likes απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

o Αξηζκφο Likes απφ κε κέιε δηθηχνπ κέζσ Fan page. χλνιν 50000 

 10000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

Likes απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Posts απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ φζν θαη απφ ρξήζηεο εθηφο 

δηθηχνπ: 

o Αξηζκφο Posts απφ κέιε δηθηχνπ. χλνιν 1000 

 200 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ Posts απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 



54 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

o Αξηζκφο Posts απφ κε κέιε δηθηχνπ κέζσ Fan page. χλνιν 5000 

 1000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

Posts απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ 

θαη απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ, αλά ρψξα ζηφρν. 

 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.3 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ κέζσ Twitter γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» είλαη: 

 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile & δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή ηεο ΠΓΔ 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά &Αγγιηθά, αλά 3 

εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 εηθφλεο 

πξνψζεζεο) εληφο 5ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε κέζσ tweet πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, link ζε θσηνγξαθίεο, άξζξα 

θ.α.) ζρεηηθά κε γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή  

 Απάληεζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Πξσηεχνληα Tweets: 1500/έηνο 

 χλνιν tweets (πξσηεχνληα & re-tweets): 10000/έηνο 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ «followers» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία & 

Διιάδα, πνπ ζα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

o Μέιε δηθηχνπ Γηακνξθσηέο γλψκεο 

 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ Followers απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

o Μέιε δηθηχνπ Απιφ θνηλφ 

 χλνιν 10000 κε θιηκαθσηή αχμεζε 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ Followers απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ, 

αλά ρψξα ζηφρν. 

 
Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.4 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ κέζσ Google+ γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» 

είλαη: 

 
 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile ΠΓΔ 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 



55 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά &Αγγιηθά, αλά 3 

εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

 Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 εηθφλεο πξνψζεζεο) 

εληφο 5ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links θ.α.) ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή  

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 1 ψξαο 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ ζε «θχθινπο» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία 

& Διιάδα, πνπ ζα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

o Μέιε δηθηχνπ Γηακνξθσηέο γλψκεο 

 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

o Μέιε δηθηχνπ Απιφ θνηλφ 

 χλνιν 10000 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ κειιψλ απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ +1s απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ: 

o Αξηζκφο +1s απφ κέιε δηθηχνπ. χλνιν 30000 

o 6000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ +1s απφ ηηο μέλεο ρψξεο 

λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Comments απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ: 

o Αξηζκφο Comments απφ κέιε δηθηχνπ. χλνιν 5000 

o 1000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ comments απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ, 

αλά ρψξα ζηφρν 

 

Γξάζε 1.3 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Χηφιακής ήμανσης» 

 
 
Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.3.1 «Αλάπηπμε client-server εθαξκνγήο Πιαηθφξκαο 

Φεθηαθήο ήκαλζεο» είλαη: 

 

 Πιαηθφξκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Φεθηαθήο ήκαλζεο 

o πκβαηφηεηα θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ζε ζχζηεκα κε ηα εμήο ελδεηθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: Intel Xeon E5620 4C/8T 2.00 GHz, 8 GB DDR3. 

o Γηαρείξηζε ελνηήησλ πεξηερνκέλνπ αλά είδνο (θείκελα/ππεξθείκελα, θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, πεξηερφκελν απφ ηζηνζειίδεο κέζσ θαλαιηψλ RSS, πεξηερφκελν απφ 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο) κε δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο κε ιέμεηο θιεηδηά. 
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o Γηαζχλδεζε θαη απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε θαη επηθαηξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ απφ 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο κέζσ 

θαλαιηψλ RSS. Δπίζεο απαηηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο 

πιεξνθνξηψλ, δειαδή ηνπο ινγαξηαζκνχο θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλά θνηλσληθφ 

δίθηπν θαη ηε ιίζηα ησλ RSS θαλαιηψλ απφ ηα νπνία ζα αληιείηαη πεξηερφκελν. 

o Γηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ ζεκείσλ πξφζβαζεο κε πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ην θάζε ζεκείν πξνβνιήο, ηφζν αλά ελφηεηα 

πεξηερνκέλνπ φζν θαη αλά αληηθείκελν πεξηερνκέλνπ. 

o Γηαρείξηζε πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ πξνβνιήο γηα θάζε ζεκείν πξνβνιήο, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζεκείνπ 

πξνβνιήο (βι. παξαθάησ). 

o Μεραληζκφο παξαθνινχζεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επίβιεςε ηεο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηα ελεξγά ζπλδεδεκέλα ζεκεία πξνβνιήο. 

o Μεραληζκφο αλαθνξάο, αλά ρξνληθή πεξίνδν, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο 

πιαηθφξκαο θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο αλά ελφηεηα πεξηερνκέλνπ. 

o Πιήξεο εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 χζηεκα πξνβνιήο πξνζαξκνζκέλνπ πεξηερνκέλνπ Φεθηαθήο ήκαλζεο ζηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο 

o πκβαηφηεηα κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows XP Professional SP3 θαη 

φιεο ηηο αλψηεξεο ή επφκελεο εθδφζεηο απηνχ (π.ρ. Windows 7/8). 

o Τπνζηήξημε ζπνλδπισηήο εκθάληζεο (modular display) ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα 

κέζα πξνβνιήο (νζφλε ή νζφλεο, projector, θ.ιπ.) ππφ κνξθή κήηξαο δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 4x4. 

o Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πξνβνιήο πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε ζπλδέζεηο: VGA, DVI, HDMI θαη Component video, γηα ηελ εηθφλα 

θαη RCA stereo, SPDIF γηα ηνλ ήρν. 

o Δπηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή πιαηθφξκα ςεθηαθήο ζήκαλζεο κέζσ δηαδηθηχνπ κε 

ρξήζε ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο (credentials) γηα αλαγλψξηζε ηνπ ζεκείνπ 

πξνβνιήο θαη ιήςε/ελεκέξσζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο. 

o Γπλακηθή παξακεηξνπνίεζε ηεο εηθαζηηθήο εκθάληζεο ηνπ πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζε επίπεδν θφληνπ (background) θαη κνξθήο (skin) θαη παξαγσγή 3-

πξνθαζνξηζκέλσλ κνξθψλ εκθάληζεο. 

o Γπλαηφηεηα ιήςεο κελπκάησλ SMS θαη απηφκαηεο απεηθφληζεο ζηα κέζα 

πξνβνιήο. 

o Τπνζηήξημε ξφινπ ηνπηθνχ δηαρεηξηζηή πνπ λα ελζσκαηψλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Καη΄ απαίηεζε αλάθηεζε θαη ελεκέξσζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη 

πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα 

 Έλαξμε, παχζε θαη ιήμε ιεηηνπξγίαο πξνβνιήο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ 

κε δπλαηφηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

 Δπέκβαζε ζηε ξνή ηεο πξνβνιήο, φπσο ζπρλφηεηα επαλάιεςεο 

πεξηερνκέλνπ, ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζε ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ, 

νξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ. 

 Γηαρείξηζε ηεο ζπνλδπισηήο εκθάληζεο (modular display) κε δπλαηφηεηα 

αλάζεζεο ελφηεηαο πεξηερνκέλνπ αλά ηκήκα κήηξαο. 

 Γηαρείξηζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο ρξήζηεο (κέζσ Bluetooth ή SMS) θαη απνθιεηζκφο αλάξκνζηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

o Πιήξεο εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.3.2 «Αλάπηπμε 3 mobile client εθαξκνγψλ (γηα 

ιεηηνπξγηθά iOS, Android & Microsoft Windows Mobile) γηα ηε πξφζβαζε ζην πνιπκεζηθφ 

πεξηερφκελν ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» είλαη: 

 

 Δθαξκνγή πειάηε ηεο πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο 

(θηλεηά ηειέθσλα, ηακπιέηεο, θ.α.) 

o πκβαηφηεηα κε ηα 3 δεκνθηιέζηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έμππλσλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ κε ηα εμήο θξηηήξηα: έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Android 2.3.x θαη 

αλψηεξεο απηήο, έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο iOS 4.x θαη αλψηεξεο απηήο, 

έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows CE Mobile 6.x θαη αλψηεξεο απηήο. 

o Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη ζπγρξνληζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο κε ην 

πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

o Παξνπζίαζε ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ 

αμηνπνηψληαο βαζηθά γξαθηθά ζηνηρεία (basic widgets, π.ρ. labels, check boxes, 

buttons, input boxes, θ.ιπ.), αλαδπφκελα κελνχ πινήγεζεο (drop-down menus) θαη 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηάηαμεο πεξηερνκέλνπ (layout). 
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΣΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΨΝ 

 

 

Ο ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ ζπλνδεχεη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο 

…………………………………………. γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ 

Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε 

Γπηηθή Διιάδα ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο»/ Απιθμόρ πποκήπςξηρ: …………………….., έρεηο σο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

 

 

 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε έθπησζε μεπεξλά ην 10% ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζπλάπηεη 

επαξθήο ηεθκεξίσζε  ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο / απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

(ΤΠΟΓΡΑΦΖ & ΦΡΑΓΗΓΑ ΗΓΗΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ Ή ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΟΤ) 

ΠΗΝΑΚΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πξνζθέξσλ / 

Πξνζθέξνληεο:  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 

(ηηκέο ζε Δπξψ) 

ΑΞΗΑ Φ.Π.Α. ΔΠΗ ΣΖ 

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ (τιμέρ 

σε Εςπώ) 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

Φ.Π.Α. (τιμέρ σε 

Εςπώ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ………………… 
Πνζνζηφ: 23% Πνζφ: 

………΄΄ 
……… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ …………………………. 

ποσοστό: είκοσι τπία τοιρ 

εκατό  

……………….. 

Ποσό:……………………… 

    

Σηκή βάζεη πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ (σςμπεπιλαμβανομένος 

ΦΠΑ 23%) ………. € 

Πξνζθεξφκελε ηηκή ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ (σςμπεπιλαμβανομένος 

ΦΠΑ 23%) ……… € 

Πνζφ έθπησζεο (ζε Δπξψ) ………. 

Πνζνζηφ έθπησζεο (%) ………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

Α. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Ολνκαζία Σξάπεδαο .................................................  

Καηάζηεκα .............................................................  

Γηεχζπλζε: (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ, ηει-fax) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο.....................  

ΔΤΡΧ ..........................................  

Πξνο 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ  

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘΜ  

ΔΤΡΧ .......................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 
ηνπ πνζνχ ησλ  ΔΤΡΧ (θαη νινγξάθσο) … ππέξ ηεο εηαηξείαο  δηεχζπλζε  
δηα ηε  ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ  δηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ 

(ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο 
ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε). Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο 



61 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 
παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο 
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Β. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Ολνκαζία Σξάπεδαο  

Καηάζηεκα .............................................................  

Γηεχζπλζε: (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ, ηει-fax) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο.....................  

ΔΤΡΧ ..........................................  

Πξνο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡΗΘΜ .............................. ΔΤΡΧ.... 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 
ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ  (θαη νινγξάθσο)ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή 
καο ππέξ ηεο εηαηξείαο δηεχζπλζε   γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ 
φξσλ ηεο κε αξηζκφ   ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (αξηζκ. 
δηαθήξπμεο ) πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ   θαη ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην 10% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο πξν Φ.Π.Α εθ  ΔΤΡΧ απηήο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ' 
εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 
θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 



63 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

ΤΜΒΑΗ 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ Yπνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο 

Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα» ζηα πιαίζηα ηνπ 

«Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο» ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 07: Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Πνηφηεηα Εσήο Γπηηθήο Διιάδνο, ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 'Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

 
ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ --/--/2012, εκέξα ------ ζην γξαθείν ηνπ ---------------------------------------------

-------------------------------,  νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο αθελφο: 

 

1. Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 32) κε 

ΑΦΜ 997824337 Α’ ΓΟΤ Παηξψλ θαη εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ --

------------------------------------------------------------, δπλάκεη ηεο απφ 26/10/2011 (ΦΔΚ Β 2513/2011) 

απφθαζεο  ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο θαη αθεηέξνπ  

 

2. Ο - - - - - - -κε έδξα ζηελ ---------, ΑΦΜ ------- , ΓΟΤ ---- , ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ 

ηα αθφινπζα: 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Σν Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α΄/27.11.1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ 

ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 21 

θαη 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α΄) δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε». 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄19), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν 2741/98 (ΦΔΚ 199/Α/28-09-

1999.) 

3) Σν Π.Γ. 346/98 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

Τπεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/50/Δ.Ο.Κ. ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1992, φπσο απηή 

ηζρχεη ζήκεξα». 

4) Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5) Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ. 150Α'/15.7.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη ηελ 

εγθχθιην Π1/4232/12.09.2007 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 



64 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

6) Σν Π.Γ. 60/2007, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ, «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 

2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005  

(Φ.Δ.Κ. 64Α’/2007). 

7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 - ρέδην Καιιηθξάηεο «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο» (ΦΔΚ. 87Α'/7.6.2010).  

8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 «Αξκνδηφηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» , φπσο απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α’/11.4.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 

2009/50/ΔΚ». 

9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

10)Σελ Τπ. αξηζκφ 35130/739 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Φ.Δ.Κ. Β’ 1291/2010) 

«Αχμεζε θαη νξηζκφο ζε επξψ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 

2362/1995, γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, 

παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 

11)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/21010, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία, θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (ΦΔΚ. 178Α΄/8.9.10). 

12) Σν Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ. 

2225Α΄/27.12.2010). 

13)Σελ ππ’ αξηζκ. …………… Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ 

πνζνχ………. γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν 

«Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα» ζηα 

πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο» ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» 

14)Σελ ππ’ αξηζκ. ………. Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ππ’ αξηζκ. ………Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θξίζεθε 

λνκφηππε, 



65 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

15)Tν γεγνλφο φηη γηα ην έξγν ζπλνιηθά ππάξρεη  εγθεθξηκέλε πίζησζε 151.626,00€ βάζεη ηεο ππ' 

αξηζκ. 398/2011 απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο εγγξαθήο ζηελ ΑΔΠ 001/8  

16)Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ 

 

17)Σελ ππ΄1728/26-04-2012 Έληαμε ηεο Πξάμεο ζην "Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο  

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο" κε θσδηθφ MIS 375415 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Γπηηθή 

Διιάδα - Πεινπφλλεζνο - Ηφληνη Νήζνη" 

 

Ζ πξψηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαινχκελε ζην εμήο «Αλαζέηνπζα Αξρή»: 

 
                                                                    Αλαζέηεη:       
 

ηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ νλνκαδφκελν ζην εμήο «αλάδνρνο», ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα 

Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα» ζηα πιαίζηα ηνπ  «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο 

Πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ ππνέξγνπ 1 κε 

ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή Διιάδα» 

ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» 

ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο πνζφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην Παξάξηεκα 1 ηεο δηαθήξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΝΑΡΞΖ / ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ  

 

Ζ ζχκβαζε απηή αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί κέρξη ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο  (άξζξα 8 θαη 9) δειαδή κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΝΑΝΔΧΖ / ΛΖΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 2. Παξάηαζε ηεο 

ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε απφθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο ηεο χκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 4 – ΦΟΡΟΗ / ΣΔΛΖ 

 



66 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Όια ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηε ζχκβαζε θαη πιεξψλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

είλαη θαζαξά γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, δίλνληαη ζε ΔΤΡΧ. Οη ηζρχνληεο θφξνη, ηέιε θαη ινηπέο λφκηκεο 

επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 

5.1) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φπνηε ηνπ 

δεηεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ην θαησηέξσ πεξηγξαθφκελν 

έξγν. 

5.2) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δέρεηαη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο νδεγίεο θαη 

ππνδείμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ππνδείμεηο 

ελαιιαθηηθήο αληηκεηψπηζεο απηψλ ή λα ππνδείμεη ηελ θαηάιιειε, θαηά ηηο εθάζηνηε 

πεξηζηάζεηο, εθαξκνγή ιχζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πάληνηε φηη νη δεηνχκελεο ππνδείμεηο 

θαη νδεγίεο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. 

5.3) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα εληφο 25 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ παξαδνηένπ απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. (Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

νινθιεξψζεη ην παξαδνηέν εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ ζρεηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο θαη εθφζνλ έρνπλ εγθξηζεί ηα ζρέδηα ησλ παξαδνηέσλ απφ ηελ Αξκφδηα 

Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο)  

 

5.4) Ζ πνηφηεηα ή θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνηέσλ ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηεο 

έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 

 

5.5.)Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν κεηνδφηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 10% επί ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 

ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 –ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΡΓΟΤ 

Σν ππνέξγν 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε 

Γπηηθή Διιάδα» θαη ζπγθεθξηκέλα ηα παξαδνηέα θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δξάζεσλ 1.1 

& 1.2 & 1.3 ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο», παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 



67 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Γξάζε 1.1 «Γεκηνπξγία Πνιπκεζηθνχ Τιηθνχ» 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.1.1 «Πξσηφηππν, πνιχγισζζν, πνιπκεζηθφ πιηθφ 

πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο Π.Γ.Δ. (3 βίληεν, 15 εηθφλεο)» είλαη: 

 

 3 πξσηφηππα βίληεν πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ΠΓΔ 

o Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Υξνληθή δηάξθεηα 8-10 ιεπηά 

 Αλαινγία 16:9 

 Αλάιπζε HD 1080p 

 Διιεληθφ narration θαη ππνηηηιηζκφο ζε 5 γιψζζεο (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, 

Ηηαιηθά, Ρσζηθά, Γαιιηθά) 

o Υαξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ: 

 Πιάλα απφ ηνπο 3 λνκνχο ηεο ΠΓΔ 

 Πιάλα ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο  

 ή/θαη πιάλα θχζεο, αζηηθά, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

 ή/θαη πιάλα πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ δξψκελσλ 

 ή/θαη πιάλα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

o Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σα πιάλα λα έρνπλ ζηαζεξφηεηα 

 Σν ζέκα ησλ πιάλσλ λα είλαη in focus 

 Ζ θσηεηλφηεηα λα είλαη νξζή 

 πγρξνληζκέλε αθήγεζε, ππνηηηιηζκφο θαη εηθφλα 

 Καζαξφηεηα ήρνπ, ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβνιέο 

 

 15 πξσηφηππεο εηθφλεο πξνψζεζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ΠΓΔ 

o Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μέγηζην κέγεζνο 5000x5000 pixels 

 Format: PNG 

 32 bit RGB ρξψκα ή / θαη grayscale 

o Υαξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ: 

 Πξνηείλεηαη ε χλζεζε (montage) εηθφλσλ/θσηνγξαθηψλ 

 Πιάλα ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο  

 ή/θαη πιάλα θχζεο, αζηηθά, ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

 ή/θαη πιάλα πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ δξψκελσλ 

 ή/θαη πιάλα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

 



68 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

Γξάζε 1.2 «Δθζηξαηεία πξνψζεζεο κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter, 

Google+, YouTube)» 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.1 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θαλαιηνχ 

YouTube γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» είλαη: 

 Γεκηνπξγία θαλαιηνχ ζην YouTube & δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή ηεο ΠΓΔ 

 Γηαρείξηζε θαλαιηνχ 24/7 

 Μεηαθφξησζε βίληεν Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν) εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Μεηαθφξησζε άιισλ βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, θαζψο θαη βίληεν ζρεηηθψλ κε γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εληφο 24ψξνπ απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπο 

 Δηζαγσγή θαηάιιεισλ metatags γηα ηε βέιηηζηε πξνψζεζε κέζσ ηεο ηερληθήο search 

engine optimization 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 1 ψξαο 

 Πξνζέιθπζε εγγεγξακκέλσλ «ζεαηψλ» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, 

Γαιιία & Διιάδα 

o Δγγεγξακκέλνη «ζεαηέο» Γηακνξθσηέο γλψκεο 

 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

«ζεαηψλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. 

o Δγγεγξακκέλνη «ζεαηέο» Aπιφ θνηλφ 

 χλνιν 5000 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 1000 εγγεγξακκέλνη «ζεαηέο» αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην 

άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ «ζεαηψλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα 

ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Πξνβνιψλ: 

o χλνιν 50000 κε θιηκαθσηή αχμεζε, απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία, Διιάδα 

o 10000 πξνβνιέο αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ πξνβνιψλ 

απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 



69 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο 

Πξνβνιψλ θαη εγγεγξακκέλσλ ζεαηψλ, αλά ρψξα ζηφρν 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.2 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ κέζσ Facebook γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» 

είλαη: 

 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile ΠΓΔ θαη Fan page 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά & Αγγιηθά, αλά 3 

εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

 Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 εηθφλεο πξνψζεζεο) 

εληφο 5ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Αλάξηεζε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links θ.α.) ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη αλαθνξψλ άιισλ δηεζλψλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή  

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 1 ψξαο 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ «θίισλ» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία & 

Διιάδα, πνπ ζα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

o Μέιε δηθηχνπ Γηακνξθσηέο γλψκεο 

 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε, απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία, 

Διιάδα. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

«θίισλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. 

o Μέιε δηθηχνπ Απιφ θνηλφ 

 χλνιν 10000 κε θιηκαθσηή αχμεζε, απφ Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία, 

Διιάδα 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

«θίισλ» απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζηφρνπ. 



70 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Likes απφ κέιε ηνπ «δηθηχνπ» φζν θαη απφ ρξήζηεο εθηφο 

δηθηχνπ, κέζσ Fan page: 

o Αξηζκφο Likes απφ κέιε δηθηχνπ: χλνιν 10000 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

Likes απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

o Αξηζκφο Likes απφ κε κέιε δηθηχνπ κέζσ Fan page. χλνιν 50000 

 10000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

Likes απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Posts απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ φζν θαη απφ ρξήζηεο εθηφο 

δηθηχνπ: 

o Αξηζκφο Posts απφ κέιε δηθηχνπ. χλνιν 1000 

 200 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ Posts απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

o Αξηζκφο Posts απφ κε κέιε δηθηχνπ κέζσ Fan page. χλνιν 5000 

 1000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ εγγεγξακκέλσλ 

Posts απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ 

θαη απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ, αλά ρψξα ζηφρν. 

 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.3 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ κέζσ Twitter γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» είλαη: 

 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile & δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή ηεο ΠΓΔ 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά &Αγγιηθά, αλά 3 

εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 εηθφλεο 

πξνψζεζεο) εληφο 5ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε κέζσ tweet πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, link ζε θσηνγξαθίεο, άξζξα 

θ.α.) ζρεηηθά κε γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή  

 Απάληεζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Πξσηεχνληα Tweets: 1500/έηνο 

 χλνιν tweets (πξσηεχνληα & re-tweets): 10000/έηνο 



71 |  ε λ ί δ α  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο γηα ηηο Γξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 ηνπ  
Τπνέξγνπ 1 «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε Γπηηθή 
Διιάδα»  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ «followers» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία & 

Διιάδα, πνπ ζα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

o Μέιε δηθηχνπ Γηακνξθσηέο γλψκεο 

 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ Followers απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

o Μέιε δηθηχνπ Απιφ θνηλφ 

 χλνιν 10000 κε θιηκαθσηή αχμεζε 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ Followers απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ, 

αλά ρψξα ζηφρν. 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.2.4 «Γεκηνπξγία, αλάπηπμε & δηαρείξηζε θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ κέζσ Google+ γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Π.Γ.Δ. γηα 33 κήλεο» 

είλαη: 

 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile ΠΓΔ 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile 24/7 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά &Αγγιηθά, αλά 3 

εκέξεο θαη’ ειάρηζην 

 Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, Τπνέξγνπ 1 (3 βίληεν & 15 εηθφλεο πξνψζεζεο) 

εληφο 5ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο 

 Αλάξηεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links θ.α.) ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα & εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή  

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ 24/7 

 Γηαγξαθή θαθφβνπισλ ζρνιίσλ εληφο 1 ψξαο 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ ζε «θχθινπο» απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο Γεξκαλία, Ηηαιία, Ρσζία, Γαιιία 

& Διιάδα, πνπ ζα πιεξνί ηηο εμήο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

o Μέιε δηθηχνπ Γηακνξθσηέο γλψκεο 
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 Καηεγνξίεο: tour operators / πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζηηθψλ 

εληχπσλ/ζηειψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν, 

bloggers, δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο θ.α. 

 χλνιν 500 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 100 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

o Μέιε δηθηχνπ Απιφ θνηλφ 

 χλνιν 10000 κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 2000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ κειιψλ απφ ηηο 

μέλεο ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ +1s απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ: 

o Αξηζκφο +1s απφ κέιε δηθηχνπ. χλνιν 30000 

o 6000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ +1s απφ ηηο μέλεο ρψξεο 

λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Δπίηεπμε κεγάινπ αξηζκνχ Comments απφ κέιε ηνπ δηθηχνπ: 

o Αξηζκφο Comments απφ κέιε δηθηχνπ. χλνιν 5000 

o 1000 αλά ρψξα ζηφρν θαη’ ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ comments απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο Γηθηχνπ, 

αλά ρψξα ζηφρν 

 

Γξάζε 1.3 «Αλάπηπμε Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.3.1 «Αλάπηπμε client-server εθαξκνγήο Πιαηθφξκαο 

Φεθηαθήο ήκαλζεο» είλαη: 

 

 Πιαηθφξκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Φεθηαθήο ήκαλζεο 

o πκβαηφηεηα θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ζε ζχζηεκα κε ηα εμήο ελδεηθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: Intel Xeon E5620 4C/8T 2.00 GHz, 8 GB DDR3. 

o Γηαρείξηζε ελνηήησλ πεξηερνκέλνπ αλά είδνο (θείκελα/ππεξθείκελα, θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, πεξηερφκελν απφ ηζηνζειίδεο κέζσ θαλαιηψλ RSS, πεξηερφκελν απφ 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο) κε δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο κε ιέμεηο θιεηδηά. 

o Γηαζχλδεζε θαη απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε θαη επηθαηξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ απφ 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο κέζσ 

θαλαιηψλ RSS. Δπίζεο απαηηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο 

πιεξνθνξηψλ, δειαδή ηνπο ινγαξηαζκνχο θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλά θνηλσληθφ 

δίθηπν θαη ηε ιίζηα ησλ RSS θαλαιηψλ απφ ηα νπνία ζα αληιείηαη πεξηερφκελν. 
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o Γηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ ζεκείσλ πξφζβαζεο κε πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ην θάζε ζεκείν πξνβνιήο, ηφζν αλά ελφηεηα 

πεξηερνκέλνπ φζν θαη αλά αληηθείκελν πεξηερνκέλνπ. 

o Γηαρείξηζε πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ πξνβνιήο γηα θάζε ζεκείν πξνβνιήο, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζεκείνπ 

πξνβνιήο (βι. παξαθάησ). 

o Μεραληζκφο παξαθνινχζεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επίβιεςε ηεο ξνήο 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηα ελεξγά ζπλδεδεκέλα ζεκεία πξνβνιήο. 

o Μεραληζκφο αλαθνξάο, αλά ρξνληθή πεξίνδν, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο 

πιαηθφξκαο θαη εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο αλά ελφηεηα πεξηερνκέλνπ. 

o Πιήξεο εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 χζηεκα πξνβνιήο πξνζαξκνζκέλνπ πεξηερνκέλνπ Φεθηαθήο ήκαλζεο ζηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο 

o πκβαηφηεηα κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows XP Professional SP3 θαη 

φιεο ηηο αλψηεξεο ή επφκελεο εθδφζεηο απηνχ (π.ρ. Windows 7/8). 

o Τπνζηήξημε ζπνλδπισηήο εκθάληζεο (modular display) ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα 

κέζα πξνβνιήο (νζφλε ή νζφλεο, projector, θ.ιπ.) ππφ κνξθή κήηξαο δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 4x4. 

o Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πξνβνιήο πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε ζπλδέζεηο: VGA, DVI, HDMI θαη Component video, γηα ηελ εηθφλα 

θαη RCA stereo, SPDIF γηα ηνλ ήρν. 

o Δπηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή πιαηθφξκα ςεθηαθήο ζήκαλζεο κέζσ δηαδηθηχνπ κε 

ρξήζε ζηνηρείσλ πηζηνπνίεζεο (credentials) γηα αλαγλψξηζε ηνπ ζεκείνπ 

πξνβνιήο θαη ιήςε/ελεκέξσζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο. 

o Γπλακηθή παξακεηξνπνίεζε ηεο εηθαζηηθήο εκθάληζεο ηνπ πνιπκεζηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζε επίπεδν θφληνπ (background) θαη κνξθήο (skin) θαη παξαγσγή 3-

πξνθαζνξηζκέλσλ κνξθψλ εκθάληζεο. 

o Γπλαηφηεηα ιήςεο κελπκάησλ SMS θαη απηφκαηεο απεηθφληζεο ζηα κέζα 

πξνβνιήο. 

o Τπνζηήξημε ξφινπ ηνπηθνχ δηαρεηξηζηή πνπ λα ελζσκαηψλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Καη΄ απαίηεζε αλάθηεζε θαη ελεκέξσζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη 

πιεξνθνξηψλ δηαρείξηζεο απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα 

 Έλαξμε, παχζε θαη ιήμε ιεηηνπξγίαο πξνβνιήο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ 

κε δπλαηφηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

 Δπέκβαζε ζηε ξνή ηεο πξνβνιήο, φπσο ζπρλφηεηα επαλάιεςεο 

πεξηερνκέλνπ, ρξνληθή θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζε ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ, 

νξηζκφο πξνηεξαηφηεηαο ζηηο ελφηεηεο πεξηερνκέλνπ. 

 Γηαρείξηζε ηεο ζπνλδπισηήο εκθάληζεο (modular display) κε δπλαηφηεηα 

αλάζεζεο ελφηεηαο πεξηερνκέλνπ αλά ηκήκα κήηξαο. 
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 Γηαρείξηζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο ρξήζηεο (κέζσ Bluetooth ή SMS) θαη απνθιεηζκφο αλάξκνζηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

o Πιήξεο εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά Παξαδνηένπ 1.3.2 «Αλάπηπμε 3 mobile client εθαξκνγψλ (γηα 

ιεηηνπξγηθά iOS, Android & Microsoft Windows Mobile) γηα ηε πξφζβαζε ζην πνιπκεζηθφ 

πεξηερφκελν ηεο Πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο» είλαη: 

 

 Δθαξκνγή πειάηε ηεο πιαηθφξκαο Φεθηαθήο ήκαλζεο γηα έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο 

(θηλεηά ηειέθσλα, ηακπιέηεο, θ.α.) 

o πκβαηφηεηα κε ηα 3 δεκνθηιέζηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έμππλσλ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ κε ηα εμήο θξηηήξηα: έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Android 2.3.x θαη 

αλψηεξεο απηήο, έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο iOS 4.x θαη αλψηεξεο απηήο, 

έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows CE Mobile 6.x θαη αλψηεξεο απηήο. 

o Γπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη ζπγρξνληζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθαξκνγήο κε ην 

πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

o Παξνπζίαζε ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ 

αμηνπνηψληαο βαζηθά γξαθηθά ζηνηρεία (basic widgets, π.ρ. labels, check boxes, 

buttons, input boxes, θ.ιπ.), αλαδπφκελα κελνχ πινήγεζεο (drop-down menus) θαη 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηάηαμεο πεξηερνκέλνπ (layout). 

 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

 

7.1)  Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νξίδεη σο Δθπξφζσπφ ηνπ, ηνλ εθάζηνηε Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη σο Αλαπιεξσηή Δθπξφζσπν ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ------  ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο νη νπνίνη ζα ζπλελλννχληαη κε 

ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα νπνηνδήπνηε ηερληθφ ζέκα ζρεηηθφ κε απηή ηελ ζχκβαζε. Δληφο δέθα 

(10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή  ζα 

αλαθνηλψζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηα νλφκαηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Δθπξνζψπνπ 

θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ. 

7.2) Ο Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο ζα ιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Δθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξνχ θσιχκαηφο ηνπ (φπσο αζζέλεηα, άδεηα, απνρψξεζε). 

7.3) Ο Δθπξφζσπνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή o Αλαπιεξσηήο ηεο, ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκνη γηα ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φπνηε ρξεηαζζεί, θαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, εληφο ηνπ εξγαζίκνπ σξαξίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρή. 
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7.4) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηα αλσηέξσ δχν πξφζσπα θαη λα ηα 

γλσζηνπνηήζεη έγθαηξα θαη εγγξάθσο ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ 

 

Οχηε o ΑΝΑΓΟΥΟ, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή επζχλνληαη ν έλαο έλαληη ηνπ άιινπ γηα Έκκεζεο ή 

Απνζεηηθέο δεκηέο ή Γηαθπγφληα Κέξδε ή Απαηηήζεηο Σξίησλ ή Απψιεηα Δπθαηξίαο γηα ζχλαςε 

πκβάζεσλ πνπ ππέζηε ην άιιν κέξνο, αθφκα θαη αλ είραλ εηδνπνηεζεί γηα απηφ ην ελδερφκελν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 –ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ  

 

9.1) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ακχλεηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, θαηά ησλ παξαβάζεσλ ή ελδερφκελσλ 

παξαβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή εκπνξηθά κπζηηθά θαη απνδεκηψλεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα έμνδα ηα νπνία ε ηειεπηαία πθίζηαηαη ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εηδνπνηεί ακέζσο κφιηο έξζεη ζε γλψζε 

ηνπ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία. 

9.2)  Αλ ιφγσ ελδερφκελεο παξάβαζεο ζρεηηθά κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή εκπνξηθά κπζηηθά, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ έξγνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ, κε δηθή ηνπ δαπάλε, 

ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ρσξίο λα κεηψλεηαη ε φιε απφδνζή ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10- ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ε αλαζέηνπζα Αξρή  θξαηνχλ κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη 

ζηελ αληίιεςε ηνπο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ απνθαιχπηνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο 

ζε ηξίηα κέξε ρσξίο ηε γξαπηή ζπκθσλία ηνπ άιινπ κέξνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΑΡΑΗΣΖΖ 

 

Κακία θαζπζηέξεζε, ακέιεηα ή αλνρή ηνπ ελφο ζπκβαιιφκελνπ ζηελ επηβνιή θάπνηνπ 

φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ άιιν, δελ απνηεινχλ παξαίηεζε, νχηε βιάπηεη πξνβιεπφκελν απφ 

ηε ζχκβαζε δηθαίσκα ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ  

 

Αλ πξνθχςεη δηαθσλία ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε κέξνο έρεη 

δψζεη γξαπηή εηδνπνίεζε ζρεηηθά κε απηή ηε δηαθσλία, ηα κέξε ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ κία ζπκθσλία επίιπζεο κε θαιή πίζηε θαη ζε ππεχζπλν επίπεδν. Αλ δελ 

κπνξεί λα ζπλoκνινγεζεί θακία ζπκθσλία, ην ζέκα παξαπέκπεηαη πξνο επίιπζε ζην αξκφδην 
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δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο ησλ Παηξψλ, σο απνθιεηζηηθά θαηά ηφπν αξκφδην, εθηφο αλ έρεη 

ζπκθσλεζεί φηη ην ζέκα ζα παξαπεκθζεί ζε δηαηηεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

13.1) Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απηήο γίλεηαη κεηά απφ γξαπηή 

ζπκθσλία ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ. 

13.2) Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθπξψλεη θάζε άιιε γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία γηα ην ίδην 

αληηθείκελν κεηαμχ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

13.3) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ γεγνλφηα 

αλσηέξαο βίαο, θαζνιηθέο απεξγίεο θαη ελ γέλεη θαηαζηάζεηο πνπ δελ βξίζθνληαη θάησ απφ 

ηνλ έιεγρν ηνπ. 

13.4) Ο θαζνιηθφο δηάδνρνο ηεο επηρεηξήζεσο ή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ θάζε ζπκβαιινκέλνπ είηε 

απφ ζπγρψλεπζε, είηε απφ ην Νφκν, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, απνθηά φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ. 

13.5) Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα πνζά πνπ πξέπεη λα ηνπ θαηαβιεζνχλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζην αθέξαην ή κέξνο απηψλ, ζε νπνηνδήπνηε 

Ννκηθφ Πξφζσπν, ή κε ηε δηθή ηεο ηδηφηεηα ή ζαλ αληηπξφζσπνο ή ζαλ ζεκαηνθχιαθαο. 

Οπνηαδήπνηε άιιε εθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ γίλεηαη κφλν κε ηε ζπλαίλεζε 

θαη ηνπ εηέξνπ ζπκβαιινκέλνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ / ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ  

14.1) ηελ ηηκή κνλάδαο ζα …………………………………………………………………………….. 

14.2) Σν ππνέξγν 1 κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο θαη Μέζα Πξνψζεζεο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηε 

Γπηηθή Διιάδα» θαη ζπγθεθξηκέλα νη δξάζεηο 1.1 & 1.2 & 1.3 είλαη εληαγκέλν ζην 

………………………….. (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ‘Γπηηθή Διιάδα-Πεινπφλλεζνο-Ηφληνη 

Νήζνη΄ κε θσδηθφ MIS 375415) 

14.2.3) Τπνινγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ην νθεηιφκελν πνζφ γηα ηηο 

παξαιεθζείζεο πνζφηεηεο πιηθνχ, ζπληάζζεηαη ν ζρεηηθφο ινγαξηαζκφο θαη πξνσζείηαη 

γηα πιεξσκή κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 

14.2.4)Ζ πιεξσκή γίλεηαη κέζσ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο ακέζσο κεηά ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ησλ λφκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Αθνχ δηάβαζαλ πξνζεθηηθά ηα παξαπάλσ νη δχν ζπκβαιιφκελνη δήισζαλ φηη ηα απνδέρνληαη 

αλεπηθχιαθηα. 
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Διιάδα»  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλεηάρζε ζε πέληε (5) αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ηέζζεξα (4) έιαβε ε 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (Αλαζέηνπζα Αξρή) θαη έλα ν ΑΝΑΓΟΥΟ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΤΡΧΔΗ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ  

15.1) ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο 

ηνπ έξγνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα επηβάιιεη 

θπξψζεηο θαη πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 άξζξα 

32 θαη 34. 

15.2) Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψζεη ππέξβαζε ηνπ 

ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (φπσο ζα πξνθχςεη απφ ην αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο) επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ξήηξα ίζε κε ην 5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  Δπηπιένλ, εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαηά ηνλ έιεγρν θάζε ηξηκεληαίαο αλαθνξάο πξνφδνπ φηη ν 

αλάδνρνο δελ επηηπγράλεη ηνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ, θαηαπίπηεη 

εηο βάξνο ηνπ θάζε θνξά πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έξγνπ. 

15.3) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψζεη, κέζα απφ ηηο 

ππνβιεζείζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηξηκεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ ηε κε επίηεπμε ησλ 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ γηα 3 ζπλερείο πεξηφδνπο ειέγρνπ 

(αλεμάξηεηα απφ ηα ζηελ ακέζσο παξαπάλσ παξάγξαθν αλαθεξφκελα), ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δχλαηαη λα θεξχζζεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην αμηψλνληαο απνδεκίσζε ίζε κε ηνλ 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.  
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