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για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης τουρισμού στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

της Πράξης με τίτλο "Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας’’

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 3.472.400 € (τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων
εβδομήντα  δύο  χιλιάδων  τετρακοσίων  ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%  (Καθαρή  Αξία:
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Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Ελλάδος
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών

Ημερομηνία  και  ώρα  Ελλάδος
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών
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ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημέρα/Μήνας/Έτος Ημέρα  Εβδομάδας
και Ώρα Ελλάδος

7η    7 Μαΐου 2018, 9:00 π.μ. Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.go  v.gr  του
ΕΣΗΔΗΣ

30/4/2018  Δευτέρα    15:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

26ης Οκτωβρίου  64  Τ.Κ.54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

               CPV 
 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ (CPV79340000-9), 
 Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας (CPV 79341400-0), 
 Υπηρεσίες προώθησης (CPV 79342200-5), 
 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς (CPV 79310000-0).
 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού (79415200-8)

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο
και υποστήριξη (CPV 72000000-5)

 
 Κωδικός NUTS  έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL 522
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL 522
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL 522

Τηλέφωνο 2313 319144

Φαξ 2313 319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο S.Pousini@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Σ. Πουσίνη

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  ανήκει  στην  Γενική  Κυβέρνηση  -
Υποτομέας ΟΤΑ  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών (ΟΤΑ) 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική
πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : www.pkm.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  , Κωδ. ΣΑΕΠ
0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 0081 κωδ.
Έργου 2017ΕΠ00810054 

Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  υποέργο  Νο  1  της  Πράξης  :  «Τουριστική  Προβολή  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5060/ 13.10.2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5009748. Η
παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης τουρισμού στην
Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  περιλαμβάνει  τις  κάτωθι  οχτώ  (8)  Δράσεις  με  τα  επιμέρους
παραδοτέα: 

 Δράση 1: Μελέτη τουριστικής ταυτότητας της ΠΚΜ

Παραδοτέο 1:  Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής και δημιουργία οπτικής ταυτότητας
(Μελέτη 1).

 Δράση 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών

Παραδοτέο  2:  Δημιουργία  θεματικών  τουριστικών  προϊόντων  και  εμπειριών  (Μελέτη  2).  Περιλαμβάνει
επιπλέον τον Όλυμπο, την Θεσσαλονίκη, και τον Πολιτισμό σε ότι αφορά την δημιουργία των διαδρομών
και των εμπειριών.

 Δράση 3: Παραγωγή Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνίας

Παραδοτέο 3: Φωτογράφιση για την καλύτερη προβολή των εμπειρικών προϊόντων και της επικοινωνιακής
ταυτότητας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τουλάχιστον 1.000 φωτογραφίες)

Παραδοτέο 4: Βιντεοσκόπηση σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (τουλάχιστον 5 θεματικά
video).

Παραδοτέο 5: Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ

 Δράση 4: Ψηφιακές υποδομές

Παραδοτέο  6:  Δημιουργία  ψηφιακής  πλατφόρμας  διαχείρισης  τελικού  προορισμού  η  οποία   θα
περιλαμβάνει την ψηφιακή απεικόνιση των διαδρομών και των μνημείων όπως προκύπτουν από την μελέτη
2.

Παραδοτέο  7:  Δημιουργία  συμπληρωματικών  ψηφιακών  εφαρμογών  (εφαρμογές  augmented  reality,
εφαρμογές φορητών συσκευών),.

 Δράση 5: Ανάπτυξη Διαφημιστικών Υλικών

Παραδοτέο 8: Έντυπα και λοιπό διαφημιστικό υλικό

 Δράση 6: Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Παραδοτέο 9: Στρατηγικό σχέδιο προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Μελέτη 3)

Παραδοτέο 10: Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών σε επιλεγμένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προβολής

 Δράση 7: Συνδυασμένες Ενέργειες τουριστικής προβολής

Παραδοτέο 11: Διαφημιστική προβολή σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ (Media ΡΙan)

Παραδοτέο 12: Γενικές και ειδικές θεματικές καταχωρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο

Παραδοτέο 13: Γενικά και θεματικά web banners.

 Δράση 8: Μηχανισμός Παρακολούθησης

Παραδοτέο  14:  Ανάπτυξη  εφαρμογών  ΤΠΕ  για  την  διαχείριση,  προσέλκυση,  οργάνωση  και  προβολή
δραστηριοτήτων σε επιμέρους τουριστικούς πολιτιστικούς προορισμούς της Π.Κ.Μ.

Παραδοτέο 15: Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Τουριστικών Προϊόντων

Παραδοτέο  16:  Διασύνδεση  με  megaplatforms  όπως  Tripadvisor,  Viator,  Expe
dia, Orbits, κλπ.

Παραδοτέο 17: Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Tour Operators (Τ.Ο.)
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Η παροχή των ως άνω  υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της
Αναθέτουσας  Αρχής,  στα γραφεία του αναδόχου καθώς και  σε  οιοδήποτε  άλλο  σημείο  θα απαιτηθεί,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και  σύμβαση, που θα υπογραφεί.

Η  προϋπολογισθείσα  Δαπάνη  ανέρχεται  σε  ποσό  3.472.400  €  (τριών  εκατομμυρίων  τετρακοσίων
εβδομήντα  δύο  χιλιάδων  τετρακοσίων  ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%  (Καθαρή  Αξία:
2.800.322,58€,  ΦΠΑ 672.077,42€).

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε  18 μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει  βέλτιστης  σχέσης ποιότητας  - τιμής  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86
του Ν. 4412/2016.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο 2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

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

του  ν.  4472/2016  (Αρ.  Φ.  74/Τ’  Α’/19-5-2017)  “Συνταξιοδοτικές  διατάξεις  Δημοσίου  και  τροποποίηση
διατάξεων  του  ν.  4387/2016,  μέτρα  εφαρμογής  των δημοσιονομικών  στόχων  και  μεταρρυθμίσεων,
μέτρα  κοινωνικής  στήριξης  και  εργασιακές  ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.”

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

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

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου
με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)  «Ονομαστικοποίηση   μετοχών  Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή
των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας  και  Οικονομικών με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄  1590)  “Καθορισμός
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες

-  του  Ν.4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.4046/2012,  του
ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με τους
συντελεστές παρακράτησης φόρου 
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του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και
άλλες διατάξεις”

του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αρ. Φ. 150/ τ. Α'/10-7-2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό

Τύπο και άλλες διατάξεις» 
του ν.  2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  όπως τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις  του  ν. 4389/2016  (ΦΕΚ  94/Α'/27-5-2016)  "Επείγουσες  διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της
συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  και  άλλες  διατάξεις"  και
συγκεκριμένα το άρθρο 52 »

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση

του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698) »

του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) », 

του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ.
ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

-  του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"  
της αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες,
στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των
Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017)

της αριθμ.  57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017) », 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

Τις  διατάξεις  του   Π.Δ.  39/17  (ΦΕΚ  64/04.05.2017  τεύχος  Α')  Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Τις διατάξεις του Π.Δ. 261/2007 “Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης”

Την  με  αριθμό  514666/24.12.2014  εγκύκλιο  ΕΟΤ  με  θέμα  τη  διαδικασία  αρμοδιότητας  παροχής
σύμφωνης  γνώμης  σε  προγράμματα  και  ενέργειες  τουριστικής  προβολής  των Περιφερειών και  των
Δήμων, όπως εγκρίθηκε με την 195/27η συνεδρίαση/18.12.2014 

.Τη  με  αριθμό  5788/2016  εγκύκλιο  ΕΟΤ  με  θέμα  «Eπικαιροποίηση  της  με  Α.Π.  514666/24.12.2014
Εγκυκλίου  που  αφορά στην  διαδικασία  παροχής  σύμφωνης  γνώμης  σε  προγράμματα  και  ενέργειες
τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
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Τις διατάξεις του Ν. 3498/2006 Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 230/Α΄/24-10-
2006) όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει 

 το αρ. πρωτ. 2276/26-02-2018 έγγραφο του ΕΟΤ που αφορά στην παροχή σύμφωνης γνώμης επί του
Προγράμματος  Τουριστικής  Προβολής  της  Π.Κ.Μ.  με  κωδικό  Ο.Π.Σ.5009748  στο  επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Την  υπ’  αρ.  5060/13-10-2017  απόφαση  ένταξης  της  πράξης «Τουριστική  Προβολή  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

.Την  με  αριθμό   19/2018  απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας
σχετικά  με  έγκριση  των  δράσεων  που  συμπεριλαμβάνονται  στην  πράξη  «Τουριστική  Προβολή  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  κωδικό  Ο.Π.Σ.  5009748  στο  Ε.Π.  Κεντρική  Μακεδονία  2014-
2020’’ (ΑΔΑ:6Θ957ΛΛ-ΚΟ9)  

Tην αριθμ.πρωτ.119040/1-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ0Ε465ΧΙ8-ΖΟΓ) συλλογική απόφαση, του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ένταξης του έργου με κωδικό
2017ΕΠ00810054  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επεδύσεων  (ΠΔΕ)  2017,  στη  ΣΑΕΠ
008/1.

-τη  με  αριθμ.520/13-3-2018  (ΑΔΑ  Ω28Γ7ΛΛ-Ι1Θ.)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση των όρων
της  παρούσας  και  την  έγκριση  διενέργειας  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού
άνω των ορίων

To αριθμ.139133(238)/20-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού ΠΚΜ σύμφωνα με
το οποίο απαιτείται ο εν λόγω διαγωνισμός να προκηρυχθεί με ενιαίο τρόπο και να
μη διαιρεθεί σε τμήματα  λόγω  του ότι στο έργο απαιτείται να υπάρχει αλληλουχία
στην  υλοποίηση  των  δράσεων  του  για  να  επιτευχθεί  η  έγκαιρη  και  επιτυχής
ολοκλήρωσή του, ώστε να υπάρχει συγχρονισμός, γνώση και γενική αντίληψη στην
υλοποίηση των επιμέρους δράσεών του καθώς αυτές είναι αλληλένδετες μεταξύ
τους.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  30-4-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
μ.μ., δηλ. 30 μέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία αποστολής του εντύπου προκήρυξης σύμβασης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την  7η Μαΐου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ..

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη  στις  28-3-2018 με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr,  όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 56212 λήψη της παρούσας
Διακήρυξης) 

Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :   www.pkm.gov.gr  στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνει την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δαπάνη και τα έξοδα για τις  δημοσιεύσεις  της περίληψης της Διακήρυξης βαρύνουν την Αναθέτουσα
Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, καθώς επίσης ότι θα τηρούν και
τις  διατάξεις  της  νομοθεσίας  περί  υγείας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  πρόληψης  του
επαγγελματικού κινδύνου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

    η με αρ.  135412(4209)/23-03-2018  Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί  στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα της:
Ι Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
ΙΙ το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] όπως έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
ΙΙΙ. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος
ΙV. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
V. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
VI Σχέδιο Σύμβασης 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

       οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10  ημέρες πριν την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν
εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες,  αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα.  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν
συνταχθεί εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα
κατατεθούν  από  τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρω.  Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική , χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Ειδικά  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν να  συνοδεύονται  από μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο αρμόδιο  κατά τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  Αν συσταθεί  παρακαταθήκη με  γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση
οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών  φορέων από έναν  ή  περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης
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αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων,  τα  μέλη  αυτών,  που  είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

4. Η ένωση που υποβάλλει κοινή προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζει την έκταση, το είδος
συμμετοχής  κάθε  μέλους  της,  τον  συντονιστή/εκπρόσωπό   της  ένωσης  και  να  συμπληρώσει
αντίστοιχα στην περίπτωση αυτή  τα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ.

  2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. 

α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,  κατατίθεται  από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που ανέρχεται στο
ποσό των 56.000,00 Ευρώ

β)  Προσφορές  χωρίς  εγγύηση ή  χωρίς  την  προσήκουσα,  κατά τα ανωτέρω,  εγγύηση  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.

γ) Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf
και  προσκομίζεται  από  αυτόν  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  (3)  τριών
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (Παράρτημα V)

α) Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της εκτελεστικής σύμβασης χωρίς το
Φ.Π.Α.   Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  συντάσσεται  και  εκδίδεται  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά
αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
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Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο ότι  η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  30-6-2019,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ  C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 2  της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση  της απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101 της  15.4.2011,  σ.  1),  η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του διοικητικού,  διευθυντικού ή  εποπτικού  οργάνου  του εν  λόγω
οικονομικού φορέα  ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

α)  Στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και Ε.Ε.)και
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  στους
διαχειριστές.

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη ΔΣ. 

Εάν στις  ανωτέρω περιπτώσεις  δεν έχει  καθοριστεί  η  περίοδος αποκλεισμού με αμετάκλητη απόφαση,
ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση

2.2.3.2.α. Όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική
νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.2.β.  Όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  γνωρίζει  ή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχουν
επιβληθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις
επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα  του Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2)
διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό  αα`  και  ββ`  κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και
δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3.  Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,
σύμφωνα με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου  73  ν.  4412/2016,  πριν  από την  εκπνοή  της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης,  προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα ο οποίος βρίσκεται  σε  μία  εκ  των
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καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο  παρεμβατικά,  μέσα.  Σε  περίπτωση  ύπαρξης
σύγκρουσης συμφερόντων η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί
της συνδρομής ή μη αυτής, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει  με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις  ανωτέρω περιπτώσεις  δεν έχει  καθοριστεί  η  περίοδος αποκλεισμού με αμετάκλητη απόφαση,
ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6.  Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε  επαρκούν για  να αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  Οικονομικός φορέας που έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα με τις  κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
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2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν.  4412/2016,  η  ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται  αυτοδίκαια και  από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συµµετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύµβασης  πρέπει  να
ασκούν  δραστηριότητα  συναφή µε  το  αντικείµενο  της  παρούσας.  Οι  εγκατεστηµένοι  στην  Ελλάδα
οικονοµικοί  φορείς  πρέπει  να  είναι  εγγεγραµµένοι  στα  οικεία  επαγγελµατικά  ή  εµπορικά
µητρώα/επιµελητήρια. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραµµένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελµατικά  ή  εµπορικά  µητρώα  που
τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη απαίτηση  ορίζεται  στο
Παράρτηµα  XI  του  Προσαρτήµατος  Α΄  του  Ν.4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονοµικών  φορέων
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
προσχωρήσει  στη Σ∆Σ,  ή  σε  τρίτες  χώρες που δεν  εµπίπτουν  στην  προηγούµενη  περίπτωση  και  έχουν
συνάψει  διµερείς  ή  πολυµερείς  συµφωνίες  µε  την  Ένωση σε  θέµατα  διαδικασιών  ανάθεσης  δηµοσίων
συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς

Απαιτείται να έχουν μέσο γενικό  ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία  (3)  τελευταία έτη, ήτοι τις τρεις
διαχειριστικές  χρήσεις  (2014,2015,2016) ίσο ή  μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση έργου  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπληρώνοντας  το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς.

1 Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  πληροί  και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς  επί  ποινή
αποκλεισμού,  ότι  διαθέτει  οργάνωση,  δομή  και  μέσα,  με  τα  οποία  να  είναι  ικανός  να
αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης εργασίας

Ειδικότερα, 

1. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός να έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος
Ανάδοχος (σε δημόσιο ή ιδιωτικούς φορείς) κατά τα τελευταία 3 έτη

I. 2  αντίστοιχα  έργα  που  να  καλύπτουν  τουλάχιστον  4  από  τα  παρακάτω
συναφή αντικείμενα υπηρεσιών και να είναι συμβατικής αξίας τουλάχιστον
200.000€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  έκαστο,   ή  ένα  συνολικής  αξίας
400.000  που  να  καλύπτει  4  από  τα  παρακάτω συναφή  αντικείμενα
υπηρεσιών. 

II. 1  αντίστοιχο  έργο  που  να  καλύπτει  το  αντικείμενο  Ανάπτυξη  ψηφιακών
εφαρμογών 

III. 1 αντίστοιχο έργο που να καλύπτει την Στρατηγική Τουριστικού Marketing 

IV. 1 αντίστοιχο έργο που να καλύπτει το αντικείμενο Σχεδιασμός και υλοποίηση
ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής προβολής διεθνούς εμβέλειας

V. 1 αντίστοιχο έργο που να καλύπτει το αντικείμενο Διαφημιστική προβολή  σε

Σελίδα 17





εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ

Σημείωση:  Σε  περίπτωση  που  τα  ΙΙ-V καλύπτονται  από  τα  έργα  της  περίπτωση  Ι  τότε  ο
ανάδοχος δεν χρειάζεται να προσκομίσει επιπρόσθετα έργα. 

Ως συναφή αντικείμενα υπηρεσιών νοούνται:

1. Έρευνα,  συλλογή  και  αξιολόγηση  σύγχρονων  τάσεων  και  δεδομένων  στον
κλάδο του τουρισμού και των ταξιδιών

2. Στρατηγική Τουριστικού Marketing

3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία βάσεων δεδομένων 

4. Υλοποίηση  διαδικτυακών  πυλών  και  διασύνδεση  με  βάσεις  ανοιχτών
δεδομένων

5. Παραγωγή  πρωτότυπων  δημιουργημάτων  λόγου  ή  τέχνης  σε  destination
branding,

6. Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ολοκληρωμένων  προγραμμάτων  τουριστικής
προβολής.

7. Σχεδιασμός  ή/  και  υλοποίηση  προωθητικών  ενεργειών  στον  τομέα  του
τουρισμού και της αναψυχής

8. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης με μεγάλο όγκο περιεχομένου, μεγάλο αριθμό
χρηστών και μηχανισμούς βελτιστοποίησης απόδοσης του συστήματος.

9. Ανάπτυξη διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών.

10. Ανάπτυξη Εφαρμογών για φορητές συσκευές.

11. Χρήση  διαδραστικών  Χαρτών  και  Γεωγραφικών  Συντεταγμένων  για  την
οργάνωση και απεικόνιση πληροφορίας. 

12. Παροχή  υπηρεσιών  σε  θέματα  στρατηγικού  σχεδιασμού,  επικοινωνίας,
διαδικτυακού μάρκετινγκ και διαχείρισης κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social
media) 

13. Διαφημιστική προβολή σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ

14. Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  δράσεων  τουρισμού  στο  πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και προγραμμάτων

Ο Πίνακας των κυριότερων υπηρεσιών/εργασιών  πρέπει  να συνταχθεί  σύμφωνα με το
αντίστοιχο τμήμα – πεδίο του ΕΕΕΣ  .       

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους
αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
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2. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας
επιτυχώς τις  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας/  Εργασίας  ,  σε  όρους  απαιτούμενης  εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον:

Υπεύθυνο  Έργου (ΥΕ)  &  Αναπληρωτής  Υπεύθυνου  Έργου  (ΑΥΕ), οι  οποίοι  να  διαθέτουν
πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών συναφούς αντικειμένου (πχ. marketing,
media,  τουρισμό,  διοίκησης  επιχειρήσεων  κλπ)  και  10ετή  επαγγελματική  εμπειρία  σε
Διαχείριση έργων αντίστοιχων με το υπό διακήρυξη έργο. 

Μέλη  Ομάδας  έργου με  ειδικότητες,  επαγγελματικά  προσόντα,  πιστοποιήσεις  και
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία -που αποκτήθηκε τα 10 τελευταία έτη-, η οποία είναι σχετική με
την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον
κύκλο ζωής του.  Στην Ομάδα Έργου πρέπει  να περιλαμβάνονται  κατ’  ελάχιστον  οι  κάτωθι
ειδικότητες: 

 Εμπειρογνώμων Τουριστικού  Μάρκετινγκ 

 Τουριστικής Έρευνας

 Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διαφήμισης και Επικοινωνίας 

 Ανάπτυξης Διαδικτυακών εφαρμογών 

 Ανάπτυξης  τρισδιάστατων  αναπαραστάσεων  και  εφαρμογών  εικονικής  και
επαυξημένης πραγματικότητας 

 Σχεδιασμό και παροχή δημιουργικών προτάσεων, με έμφαση στον τουρισμό 

 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  δημοσιότητας  και  προβολής  στα  Μέσα  Μαζικής
Ενημέρωσης

 Ψηφιακής Επικοινωνίας (Web Developer, Social Media Manager)

Η εμπειρία μετράται σε έτη.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  (αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ ) πιστοποιητικό  συμμόρφωσης
με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  1435  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   –   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΓΙΑ  ΠΑΡΟΧΟΥΣ”  από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) για υποψήφιους που
εδρεύουν  στην  ελληνική  επικράτεια  και  ISO  9001:2008  ή  μεταγενέστερο  του,  από  ανεξάρτητο  φορέα
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα
πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα
αμέσως  ανωτέρω  αναφερόμενα.  Για  υποψήφιους  που  δεν  εδρεύουν  στην  ελληνική  επικράτεια  είναι
αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη ‐  μέλη,
καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  δίνονται  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση  http  ://  www  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /  webcenter  /  files  /  anakinoseis  /  eees  _  odigies  .  pdf και  το
Παράρτημα ΙΙ.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού  ,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1. της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών  προσώπων που  είναι  µέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα για  την  εφαρμογή  του  παρόντος  άρθρου,  νοείται  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή  το αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο να εκπροσωπεί  τον
οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας  και  κατά τη σύναψη της σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται  υποχρεούνται  στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι  δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν..

Β.  1.  Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(προς  διευκόλυνση  του  προσωρινού  αναδόχου,  στους  πίνακες που περιλαμβάνονται  παρακάτω γίνεται
ενδεικτική, συνοπτική αναφορά ορισμένων από τα αναφερόμενα  προς υποβολή δικαιολογητικά) 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,. Ο απώτατος αποδεκτός χρόνος έκδοσης του σχετικού μητρώου
ορίζεται στους τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης της ενότητας  3.2. 

To Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμε-
τάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  τα  αδικήματα  όπως  αυτά  αναλυτικά  ορίζονται  στις  διατάξεις  του
ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλή-
ματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος,  που  εκδίδεται  από  το  οικείο  Πρωτοδικείο
αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. ,  Ε.Ε.,

Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

β)  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν  τελούν  υπό πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
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διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν  προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2α και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Για τα πιστοποιητικά της περ. β΄ της παρ. 2.2.3.4 ορίζεται ως απώτατος αποδεκτός χρόνος έκδοσή τους, οι
τρεις  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ειδοποίησης  της  ενότητας   3.2.  Οι  αρμόδιες
δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν
εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2α  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις  λοιπές περιπτώσεις  της  παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος  οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό
και δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση  εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. 

Το  πιστοποιητικό  όπου  αναφέρεται  ότι  έχει  υπαχθεί  σεεκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  αναστολή
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/ανάλογη κατάσταση, εκδίδεται από το ΓΕΜΗ.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β '
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί  να αντικαθίσταται  από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας  δικαστικής ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας.

Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

α)οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στη
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

β)ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016
σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

γ)ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

δ)ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
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ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 η οποία
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

στ)ότι  δεν  έχουν  δημιουργήσει  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  με  πρότερη  συμμετοχή  του  κατά  την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί
να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

ζ)ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.

η)ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχουν  αποκρύψει  τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου
79 του ιδίου νόμου.

θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά τους.

 

Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα,  από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών.

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής,  που εκδίδεται από το  Υπουργείο Οικονομικών/υπηρεσία
TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως του εν λόγω
πιστοποιητικού χωρίς ευθύνη του αναδόχου αρκεί σχετική ένορκη βεβαίωση εκ μέρους του αναδόχου 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών,  εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους και  υποβάλλουν περί  τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από
αρμόδια  αρχή,  εφόσον  υπάρχει  σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζει  υπεύθυνη  δήλωση  του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -  μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,  από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από το οικείο
Επιμελητήριο 

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  σε  περίπτωση  κεφαλαιουχικών  εταιριών  δημοσιευμένους  στο  ΓΕΜΗ
ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών  (2014, 2015, 2016) και σε περίπτωση προσωπικών εταιριών
εκκαθαριστικά  σημειώματα  των  αντίστοιχων  Φορολογικών  Δηλώσεων,  συνοδευόμενων  ,  τόσο  στις
περιπτώσεις κεφαλαιουχικών όσο και στις περιπτώσεις προσωπικών εταιριών, από Υπεύθυνη Δήλωση,
από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του μέσου ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για το
αναφερόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα.

 

Ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων ετών  (2014, 2015, 2016) και σε περίπτωση προσωπικών εταιριών
εκκαθαριστικά  σημειώματα  των  αντίστοιχων  Φορολογικών  Δηλώσεων,  συνοδευόμενων  ,  τόσο  στις
περιπτώσεις κεφαλαιουχικών όσο και στις περιπτώσεις προσωπικών εταιριών, από Υπεύθυνη Δήλωση,
από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του μέσου ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6:

α)  προς απόδειξη της παροχής συναφών υπηρεσιών κατά την τελευταία 3ετία  ο προσωρινός ανάδοχος
προσκομίζει  κατάλογο, στον οποίο και αναφέρονται  οι κυριότερες εργασίες  που πραγματοποιήθηκαν
κατά την προηγούμενη 3ετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή
ιδιωτικού αποδέκτη. Η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται, εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4250/2014 και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα. 

β)  προς  απόδειξη  της  εμπειρίας  και  των  προσόντων  της  προτεινόμενης  Ομάδας  Έργου  ο  προσωρινός
ανάδοχος προσκομίζει  αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα  όλων των μελών της Ομάδας Έργου  από τα
οποία να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα
επαγγελματικά  προσόντα  και  η  εμπειρία  τους  σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  που  αναλαμβάνουν   όπως
προκύπτει  από το ρόλο που προτείνεται   να συμμετέχουν  στην ομάδα Έργου και   Υπεύθυνη Δήλωση
Αποδοχής της Συμμετοχής τους στην Ομάδα Έργου και ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό
τους είναι αληθή , επίσης  ότι για όλο το διάστημα παροχής υπηρεσιών θα βρίσκονται στη διάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής. Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν  ψηφιακή υπογραφή. 

Επιπλέον για τον Υπεύθυνο Έργου (project manager) και τον Αν. Υπεύθυνο. Έργου, ως αποδεικτικά στοιχεία
εμπειρίας,  μαζί  με  τους  τίτλους   σπουδών,  προσκομίζονται  αποδεικτικά  για  την  τουλάχιστον   10ετή
επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση έργων αντίστοιχων με το υπό διακήρυξη έργο, όπως πρόσληψη
από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρίες που έχουν σαν αντικείμενο ή έχουν εκτελέσει έργα στο σχετικό αντικείμενο με
στοιχεία που να προκύπτει η σχετική ενασχόληση του Νομικού Προσώπου, ή/και συμβάσεις ή Τ.Π.Υ ως
ελεύθερος  επαγγελματίας  στο  σχετικό  αντικείμενο  ή/και  μέλος  Δ.Σ  ή  Διαχειριστής  ή  Ομόρρυθμος/
Ετερόρρυθμος  Εταίρος  σε  εταιρεία  που  έχει  σαν  αντικείμενο  ή  έχει  εκτελέσει  έργα  στο  σχετικό
αντικείμενο. Εάν  οι  τίτλοι  σπουδών   έχουν  αποκτηθεί  στην  Ελλάδα  αρκεί  να  προσκομιστεί  ο  τίτλος
σπουδών,  εάν έχουν  αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι
προσωρινός  ανάδοχος   προσκομίζει α)  πιστοποιητικό   συμμόρφωσης  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  1435
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
(άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) για φορείς που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, από
ανεξάρτητο  φορέα  πιστοποίησης,  διαπιστευμένο  από  τον  ΕΣΥΔ  ή  ισότιμο  οργανισμό.  Το  πεδίο
εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται
με την παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα. Για φορείς που δεν εδρεύουν στην
ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες
σε άλλα κράτη ‐ μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της
ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς (και παρ. 2.7) και

β) πιστοποιητικό  ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο
από τον  ΕΣΥΔ ή  ισότιμο  οργανισμό.  Το  πεδίο  εφαρμογής  της  πιστοποίησης  θα  πρέπει  να  καλύπτει  το
αντικείμενο  της  σύμβασης  που  προκηρύσσεται  με  την  παρούσα,  σύμφωνα  με  τα  αμέσως  ανωτέρω
αναφερόμενα.  Για  φορείς  που  δεν  εδρεύουν  στην  ελληνική  επικράτεια  είναι  αποδεκτό  ισοδύναμο
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη ‐ μέλη, καθώς επίσης και άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους
οικονομικούς φορείς (και παρ. 2.7)

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την
έννοια του Παραρτήματος  VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
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Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην ένωση, σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Για στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο
φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο
στηρίζεται, αυτές πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Υπό τους ίδιους όρους οι
ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων.

 Σε περίπτωση που  ο οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή  υπεργολαβίας σε τρίτους
τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, ή όταν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, προσκομίζει τις σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας.  Ο  Ανάδοχος  δικαιούται  να  αντικαταστήσει  υπεργολάβο  που  έχει  συμπεριλάβει  στην
προσφορά του σε περίπτωση διακοπής  της  συνεργασίας του με αυτόν  ή να χρησιμοποιήσει  και  άλλον
υπεργολάβο,  μόνο  εφόσον ο  νέος  υπεργολάβος  ανταποκρίνεται  στα  αντίστοιχα  κριτήρια  επιλογής  που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με
την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων
και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης είμαι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου 85%

Α.1 Κωδικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών απαιτήσεων του έργου 30%

Α.2 Συνοπτική μεθοδολογία και παρουσίαση των αναγκαίων βημάτων και
επιμέρους εργασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση των αναγκών
του  έργου  και  προτάσεων  προσέγγισης  για  όλες  τις  δράσεις,
συμπεριλαμβανομένων δημιουργικών προτάσεων

40%

Α.3 Παρουσίαση  χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  του  έργου  με
αντιστοίχιση εργασιών και παραδοτέων

15%

Β Ομάδα «Έργου» 15%
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Β.1 Σχήμα  Διοίκησης  και  Οργάνωσης  του  Έργου  -  Προτεινόμενη  Δομή,

Ρόλοι,  Ειδικότητες,  Στελέχωση,  καταλληλότητα  της  προτεινόμενης
Ομάδας Έργου και βαθμός αντιμετώπισης των ειδικών συνθηκών και
απαιτήσεων  του  έργου  από  τον  Υπεύθυνο  Έργου  και  τα  Μέλη  της
Ομάδας ‘Έργου 

15%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Για τα ως άνω κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου» στην οποία περιέχονται

 Κατανόηση και αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων του έργου, και ενσωμάτωσή τους στην πρόταση
εξειδίκευσης της τουριστικής στρατηγικής με βάση και τις συνεχής αλλαγές στη διαμόρφωση του
τουριστικού ρεύματος.

 Η διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων με εξατομικευμένη χρήση και
εφαρμογή στις απαιτήσεις του έργου.

 Η οργάνωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τις σχετιζόμενες παρεμβάσεις με
τεκμηρίωση της διασύνδεσής τους.

 Μεθοδολογική  προσέγγιση  δημιουργίας  των  εμπειρικών  προϊόντων  και  του  σχεδιασμού
συνδυασμένων  ενεργειών  τουριστικής  προβολής,  λαμβάνοντας  υπόψη  ποσοτικά  και  ποιοτικά
κριτήρια καθώς και τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

 Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης των υποβαλλόμενων από τον Ανάδοχο για έγκριση από την
Αναθέτουσα Αρχή προτάσεων υλοποίησης των Ενεργειών  (π.χ. είδος δράσης, χρόνος, τεκμηρίωση
επιλογής, στοχοθέτηση κοινού, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, κλπ.).

 Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών (Εφαρμογή Μεθοδολογιών και Συστημάτων Διαχείρισης
και Διασφάλισης της Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών).

 Περιγραφή των Τεχνικών Μέσων και των Μεθοδολογικών Εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για
την Υλοποίηση του Έργου.

 Διάγραμμα Ροής και Πακέτα Εργασίας των επιμέρους ενεργειών /δράσεων.

 Χρονικός Προγραμματισμός των Ενεργειών του Έργου.

Σε όλα τα παραπάνω σημεία:

 Θα κριθεί θετικά κυρίως η ύπαρξη συγκεκριμένων προτάσεων-προσεγγίσεων, που εστιάζουν στις
ιδιαιτερότητες του Έργου.

 θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ετοιμότητα στα δείγματα από τις απαραίτητες περιοχές λήψεων.

 Πέραν της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ανά κατηγορία υπηρεσίας, θα κριθούν θετικά και
υπηρεσίες που προτείνονται από τους υποψήφιους Αναδόχους για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών
διαχείρισης, διοίκησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» στην οποία περιέχονται:

 Παρουσίαση  της  Δομής,  της  Οργάνωσης  και  της  Σύνθεσης  της  Ομάδας  Έργου,  καθώς  και
αποτύπωση των Αρμοδιοτήτων – Ρόλων των μελών της.

 Κατάλογος Στελεχών, τα οποία προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, προσδιορισμό
της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την
εκπόνηση των Παραδοτέων και την εκτέλεση των Εργασιών.
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 Αναλυτική περιγραφή του Σχήματος Διοίκησης του Έργου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα
και την ιδιαιτερότητα του έργου λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού
όσο και υλοποίησης των ενεργειών  

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ως εξής : 

Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς .. Η βαθμολόγηση
πρέπει  να  είναι  πλήρως  και  ειδικά  αιτιολογημένη  και  να  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά,  εκτός  από  τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv)

όπου :

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου,

Uτ = ο βαθμός του κριτηρίου και

β = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Συμφερότερη προσφορά είναι  εκείνη που παρουσιάζει  το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Τi)
όπως υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τi = 80 x (Tai/ TΑmax) + 20 x (ΟΠmin/ ΟΠi)

Όπου:

Τi = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i (με στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) 

Tai = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i

Tαmax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς 

ΟΠmin = Το κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς 

ΟΠi = Το κόστος της προσφοράς i

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η
παρούσα  διακήρυξη  (άρθρο  1.5),  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα  στο  ν.4412/2016  ,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ5692/215
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών
πιστοποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση
2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.
56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει  πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,  στη σχετική δήλωσή του,  αναφέρει  ρητά όλες τις  σχετικές  διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν  εγκεκριμένη προηγμένη  ηλεκτρονική υπογραφή ή  προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων  πιστοποιητικών,  χωρίς  να απαιτείται  θεώρηση  γνησίου  της  υπογραφής.  Από το  Σύστημα
εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014. Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί  από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,  καθώς και   τα έγγραφα που
φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και  σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., ψηφιακά υπογεγραμμένη
από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, στην οποία πρέπει να
αναφέρονται  τα εξής: 

α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για δώδεκα μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον έξι μήνες και 

β)  ότι  έλαβαν  γνώση και  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και
πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα  της  διακήρυξης  (Παράρτημα  II)  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  δίνονται  στο  παράρτημα  ΙΙ  της
διακήρυξης.

To ΕΕΕΣ υπογράφεταιι μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο   του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  που διέπει  τον  οικονομικό  φορέα,  συμπεριλαμβανομένων των
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.(Κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

γ) την εγγύηση συμμετοχής ποσού 56.000,00€, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

δ) Στις περιπτώσεις  που ο οικονομικός φορέας είναι  νομικό πρόσωπο, προσκομίζει  τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

   Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση  καταχώρησης  του  ισχύοντος  διοικητικού  συμβουλίου  και  της  εκπροσώπησης  της

εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

  Για  τις  Εταιρίες  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  τις  Ιδιωτικές  Κεφαλαιουχικές  (ΙΚΕ)  και  τις

Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ

ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική  εκτύπωση από

το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου» περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στο ως άνω Παράρτημα

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία.
(ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Ειδικότερα στον ανωτέρω  (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
όλα τα αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα που τεκμηριώνουν τα   χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου  και ειδικότερα την Μεθοδολογία, τα εργαλεία και τεχνικές που θα  χρησιμοποιήσει
ο υποψήφιος ανάδοχος  με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες),  για την
εκπόνηση  και  εκτέλεση  της  αιτούμενης  εργασίας/  υπηρεσίας   καθώς  και   το  χρονοδιάγραμμα  της
υλοποίησης του έργου. 

(α)  Πρόταση    μεθοδολογίας    -  προσέγγισης   του  Έργου

 Κωδικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών απαιτήσεων του έργου 
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 Συνοπτική μεθοδολογία και παρουσίαση των αναγκαίων βημάτων και επιμέρους εργασιών για την
αποτελεσματική  υλοποίηση  των  αναγκών  του  έργου  και  προτάσεων  προσέγγισης  για  όλες  τις
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων δημιουργικών προτάσεων

 Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με αντιστοίχιση εργασιών και παραδοτέων

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα
από τους υποψήφιους στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφερόμενης λύσης. Σε
περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

(β)  Πρόταση  Οργάνωσης  –  Διοίκησης του Έργου

Η  Ενότητα  «Οργάνωση - Διοίκηση του  Έργου»  περιλαμβάνει  την  αναλυτική  περιγραφή  της  δομής  και
οργάνωσης  της  ομάδας  των  στελεχών  που  θα  λάβουν  μέρος  στην  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της
σύμβασης.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος στην Ενότητα Οργάνωση-Διοίκηση του έργου θα πρέπει να συμπεριλάβει:

 Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος διοίκησης του έργου. Θα πρέπει να προβλέπεται
αναλυτικά ο τρόπος συνεργασίας των μελών της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προσώπων, για τη βαθμολόγηση στα
σχετικά κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός
εκάστου των μελών που συμμετέχουν στην ένωση για την υλοποίηση του έργου.  Επομένως, στην
περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο
βαθμός συμμετοχής των μελών της Ένωσης στην υλοποίηση του έργου.

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται  στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει  να είναι  όσο το δυνατόν  πιο
αναλυτικά  και  εμπεριστατωμένα,  ώστε  να  δίνουν  σαφή  εικόνα  ότι  ο  Προσφέρων  έχει  κατανοήσει  το
αντικείμενο της σύμβασης, που καλείται να αναλάβει, ενώ θα πρέπει να προτείνει κατάλληλο οργανωτικό
σχήμα και κατάλληλα διαθέσιμο προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή
και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. 

 Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  της  Προσφοράς  χρησιμοποιούνται  συντομογραφίες
(abbreviations),  για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

 Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  οι  Τεχνικές  Προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  καμία  απολύτως  άμεση  ή
έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι
τέτοιο, η προσφορά απορρίπτεται κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

 Οι οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης  που προτίθενται  να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, δηλ.
τη  τιμή  για  το  σύνολο  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  όπως  ορίζεται  κατωτέρω  και  σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα του Παραρτήματος  της διακήρυξης: 

Η τιμή δίνεται  σε ευρώ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανά δράση/παραδοτέο σύμφωνα
με το υπόδειγμα.

Δεδομένου ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων  θα  πρέπει  να  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική
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οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση της διαδικασίας  εξυπηρετεί  το δημόσιο  συμφέρον,  οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών)  ,  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
7η Μαΐου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ..

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. 

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
και  βαθμολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  συντάσσειται  πρακτικό  για  την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών  δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και
την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου
2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» στην
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. της
παρούσας. γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί  από τους οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν την  τιμή  ή το  κόστος  που προτείνουν  στην
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προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.
4412/2016. 

Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή προσφορών με  την  ίδια  συνολική  τελική  βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται στην  προσφορά  με  την  μεγαλύτερη
βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς.  Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής
προσφοράς,, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες  προσφορές.  Η  κλήρωση γίνεται  ενώπιον  της Επιτροπής  του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα  αποτελέσματα  του  ανωτέρω  σταδίου  («Οικονομική  προσφορά»)  επικυρώνονται  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου  οργάνου της αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες 

Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή   σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό
ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να  υποβάλει  εντός προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,  καθώς και  για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3)  εργάσιμων  ημερών από την  ημερομηνία  υποβολής  τους.  Όταν  υπογράφονται  από τον  ίδιο  φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί  ή  υπάρχουν ελλείψεις  σε αυτά που υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας  από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει  αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα δικαιολογητικά  της παραγράφου 2.2.9.2.  και  μόνον  στην  περίπτωση της άσκησης
προδικαστικής  προσφυγής  και  ενδίκων  μέσων  κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης,  έπειτα  από  σχετική
πρόσκληση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού , θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να  υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική  προσφυγή ενώπιον  της  ΑΕΠΠ κατά της σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας
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αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής  είναι  (α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από  τη  δημοσίευση  στο  ΚΗΜΔΗΣ.  Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη  «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου  Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

 στο άρθρο 19 παρ.1.1. και στο άρθρο 7 της υπ’ αρ. 56902/215 ΥΑ 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,  εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των  ισχυρισμών  του  παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω  ή  εν  μέρει)  ή  απορρίπτει  την  προσφυγή με
απόφασή της,  η  οποία εκδίδεται  μέσα  σε αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών από την  ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παρ. 2.1.5. της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης., σύμφωνα με
το  σχετικό  υπόδειγμα.  Το  περιεχόμενο  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο
παράρτημα V της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  σε  περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  ή  αποδεσμεύεται τμηματικά  , κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά.. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ του Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Επίσης  ο
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

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

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί  εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας. Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
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υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3  και  με  τα  αποδεικτικά μέσα  της  παραγράφου 2.2.9.2  της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί  ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με τις προϋποθέσεις  που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να καταγγείλει  τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση,  κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΑΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Δράση  1:  Μελέτη  τουριστικής
ταυτότητας της ΠΚΜ.

Παραδοτέο  1:
Ολοκληρωμένο  σχέδιο
δράσης  τουριστικής
προβολής  και  δημιουργία
οπτικής  ταυτότητας
(Μελέτη 1).

4 6,73%

Δράση  2:  Δημιουργία  θεματικών
τουριστικών εμπειριών

Παραδοτέο  2:  Δημιουργία
θεματικών  τουριστικών
προϊόντων  και  εμπειριών
(Μελέτη  2).  Περιλαμβάνει
επιπλέον τον Όλυμπο, την
Θεσσαλονίκη,  και  τον
Πολιτισμό  σε  ότι  αφορά
την  δημιουργία  των
διαδρομών  και  των
εμπειριών.

12 17,71%

Δράση  3:  Παραγωγή  Οπτικού
Περιεχομένου Επικοινωνίας

Παραδοτέο  3:
Φωτογράφιση  για  την
καλύτερη  προβολή  των
εμπειρικών προϊόντων και
της  επικοινωνιακής
ταυτότητας  του
προορισμού  Περιφέρεια
Κεντρικής  Μακεδονίας
(τουλάχιστον  1.000
φωτογραφίες)

5 2,30%

Παραδοτέο  4:
Βιντεοσκόπηση  σε
ολόκληρη  την  Περιφέρεια
Κεντρικής  Μακεδονίας,
(τουλάχιστον  5  θεματικά
video).

6 4,61%

Παραδοτέο  5:  Παραγωγή
τηλεοπτικών  και
ραδιοφωνικών σποτ

7 5,80%
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Δράση 4: Ψηφιακές υποδομές Παραδοτέο  6:  Δημιουργία
ψηφιακής  πλατφόρμας
διαχείρισης  τελικού
προορισμού  η  οποία   θα
περιλαμβάνει  την
ψηφιακή  απεικόνιση  των
διαδρομών  και  των
μνημείων  όπως
προκύπτουν  από  την
μελέτη 2.

14 4,46%

Παραδοτέο  7:  Δημιουργία
συμπληρωματικών
ψηφιακών  εφαρμογών
(εφαρμογές  augmented
reality,   εφαρμογές
φορητών συσκευών, 

14 2,32%

Δράση  5:  Ανάπτυξη  Διαφημιστικών
Υλικών 

Παραδοτέο  8:  Έντυπα  και
λοιπό διαφημιστικό υλικό

8 4,84%

Δράση  6:  Προβολή  στα  Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης

Παραδοτέο  9:  Στρατηγικό
σχέδιο  προβολής  της
Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  στα  Μέσα
Κοινωνικής  Δικτύωσης
(Μελέτη 3)

5 0,84%

Παραδοτέο  10:
Δημιουργία και διαχείριση
λογαριασμών  σε
επιλεγμένα  Μέσα
Κοινωνικής  Δικτύωσης για
την  υλοποίηση  του
στρατηγικού  σχεδίου
προβολής

18 8,24%

Δράση  7:  Συνδυασμένες  Ενέργειες
τουριστικής προβολής

Παραδοτέο  11:
Διαφημιστική  προβολή σε
εγχώρια  και  διεθνή  ΜΜΕ
(Media ΡΙan)

18 30,84%

Παραδοτέο 12: Γενικές και
ειδικές  θεματικές
καταχωρήσεις  στον
ελληνικό και διεθνή τύπο

1,96%

Παραδοτέο 13:  Γενικά και
θεματικά web banners.

2,13%

Δράση  8:  Μηχανισμός
Παρακολούθησης 

Παραδοτέο  14:  Ανάπτυξη
εφαρμογών  ΤΠΕ  για  την
διαχείριση,  προσέλκυση,
οργάνωση  και  προβολή
δραστηριοτήτων  σε
επιμέρους  τουριστικούς
πολιτιστικούς

12 3,48%
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προορισμούς της Π.Κ.Μ.

Παραδοτέο  15:
Ηλεκτρονική  Βάση
Δεδομένων  Τουριστικών
Προϊόντων

12 1,61%

Παραδοτέο  16:
Διασύνδεση  με
megaplatforms  όπως
Tripadvisor,  Viator,
Exepdia, Orbits, κλπ.

10 0,36%

Παραδοτέο  17:  Online
Εφαρμογή  Επιμόρφωσης
Επαγγελματιών  Tour
Operators (Τ.Ο.)

14 1,79%

ΣΥΝΟΛΟ  100,00%

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

α)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων και  κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ)Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβα-
τικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμ-
φωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης
της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση πα-
ρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις)  και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση),  να  υποβάλει  προσφυγή για λόγους νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σελίδα 45





6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1.  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  την
Διεύθυνση Τουρισμού η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο την ΟΕ της ΠΚΜ για
όλα  τα  ζητήματα  που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και
άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των  εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.  Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή. 

Για  τα  επιμέρους  στάδια  παροχής  υπηρεσιών  ή  υποβολής  των  παραδοτέων  ορίζονται  τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής: 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δράση 1: Μελέτη τουριστι-
κής ταυτότητας της ΠΚΜ.

Παραδοτέο 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσης τουριστικής προβολής και δη-
μιουργία οπτικής ταυτότητας (Μελέτη 1).

4

Δράση 2: Δημιουργία θε-
ματικών τουριστικών

εμπειριών

Παραδοτέο 2: Δημιουργία θεματικών 
τουριστικών προϊόντων και εμπειριών 
(Μελέτη 2). Περιλαμβάνει επιπλέον τον 
Όλυμπο, την Θεσσαλονίκη, και τον Πολι-
τισμό σε ότι αφορά την δημιουργία των 
διαδρομών και των εμπειριών.

12
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Δράση 3: Παραγωγή Οπτι-
κού Περιεχομένου Επικοι-

νωνίας

Παραδοτέο 3: Φωτογράφιση για την κα-
λύτερη προβολή των εμπειρικών προϊ-
όντων και της επικοινωνιακής ταυτότη-
τας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας (τουλάχιστον 1.000 φω-
τογραφίες)

5

Παραδοτέο 4: Βιντεοσκόπηση σε ολόκλη-
ρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, (τουλάχιστον 5 θεματικά video).

6

Παραδοτέο 5: Παραγωγή τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών σποτ

7

Δράση 4: Ψηφιακές υποδο-
μές

Παραδοτέο 6: Δημιουργία ψηφιακής 
πλατφόρμας διαχείρισης τελικού προορι-
σμού η οποία  θα περιλαμβάνει την ψη-
φιακή απεικόνιση των διαδρομών και 
των μνημείων όπως προκύπτουν από την
μελέτη 2.

14

Παραδοτέο 7: Δημιουργία συμπληρωμα-
τικών ψηφιακών εφαρμογών (εφαρμογές
augmented reality,  εφαρμογές φορητών 
συσκευών, 

14

Δράση 5: Ανάπτυξη Διαφη-
μιστικών Υλικών 

Παραδοτέο 8: Έντυπα και λοιπό διαφημι-
στικό υλικό

8

Δράση 6: Προβολή στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-

σης

Παραδοτέο 9: Στρατηγικό σχέδιο προβο-
λής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Μελέτη 3)

5

Παραδοτέο 10: Δημιουργία και διαχείρι-
ση λογαριασμών σε επιλεγμένα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης για την υλοποίηση
του στρατηγικού σχεδίου προβολής

18

Δράση 7: Συνδυασμένες
Ενέργειες τουριστικής προ-

βολής

Παραδοτέο 11: Διαφημιστική προβολή 
σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ (Media ΡΙan)

18

Παραδοτέο 12: Γενικές και ειδικές θεμα-
τικές καταχωρήσεις στον ελληνικό και 
διεθνή τύπο
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Παραδοτέο 13: Γενικά και θεματικά web 
banners.

Δράση 8: Μηχανισμός Πα-
ρακολούθησης 

Παραδοτέο 14: Ανάπτυξη εφαρμογών 
ΤΠΕ για την διαχείριση, προσέλκυση, ορ-
γάνωση και προβολή δραστηριοτήτων σε
επιμέρους τουριστικούς πολιτιστικούς 
προορισμούς της Π.Κ.Μ.

12

Παραδοτέο 15: Ηλεκτρονική Βάση Δεδο-
μένων Τουριστικών Προϊόντων

12

Παραδοτέο 16: Διασύνδεση με 
megaplatforms όπως Tripadvisor, Viator, 
Exepdia, Orbits, κλπ.

10

Παραδοτέο 17: Online Εφαρμογή Επιμόρ-
φωσης Επαγγελματιών Tour Operators 
(Τ.Ο.)

14

ΣΥΝΟΛΟ  

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

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Iτης παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων
με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

1. Μήττας Χρήστος,

2. Αβραμίδης Ευστάθιος

3. Θωμαΐδης Παύλος

4. Καρατζιούλα Νίκη

5. Μπάτος Σωτήριος

6. Τζηρίτης Δημήτριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης τουρισμού στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει τις κάτωθι οχτώ (8) Δράσεις με τα επιμέρους παραδο-
τέα: 

 Δράση 1: Μελέτη τουριστικής ταυτότητας της ΠΚΜ

 Δράση 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών

 Δράση 3: Παραγωγή Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνίας

 Δράση 4: Ψηφιακές υποδομές

 Δράση 5: Ανάπτυξη Διαφημιστικών Υλικών

 Δράση 6: Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 Δράση 7: Συνδυασμένες Ενέργειες τουριστικής προβολής

 Δράση 8: Μηχανισμός Παρακολούθησης

Η παροχή των ως άνω  υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της Ανα -
θέτουσας Αρχής, στα γραφεία του αναδόχου καθώς και σε οιοδήποτε  άλλο σημείο θα απαιτηθεί, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και  σύμβαση, που θα υπογραφεί.

Δράση 1: Μελέτη τουριστικής ταυτότητας της ΠΚΜ.
Περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
δράσεων για την ανάπτυξη και την τουριστική προβολή της ΠΚΜ και τον σχεδιασμό της οπτικής της ταυ -
τότητας. 

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης αφορά στον καθορισμό στρατηγικής με συγκεκριμένο όραμα, τεκμηριω-
μένους στόχους και ένα πλέγμα συστηνόμενων δράσεων για την ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού
προϊόντος της ΠΚΜ.

Έχοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτείας για την ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση του
τουριστικού προϊόντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
προχωρά στην εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Προϊοντικής Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβο-
λής (ΟΣΔΠΑΤΠ) για το σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας και τις επιμέρους περιφερειακές ενότητες κατά
την τριετία 2018-2020.

Σκοπός του ΟΣΔΠΑΤΠ 2018-2020 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος ως
απόρροια:

• της ανάλυσης των τάσεων που επηρεάζουν την προσέλευση ημεδαπών και αλλοδαπών επισκε-
πτών προς τις περιφερειακές ενότητες και τους προορισμούς της ΠΚΜ.

• της κατανόησης των στοιχείων που διαμορφώνουν την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας στις
περιφερειακές ενότητες και την καθιστούν επαρκώς ή μη ανταγωνιστική σε σχέση με αντίστοι-
χους προορισμούς.

• της διάγνωσης των ευκαιριών και προκλήσεων που συνεπάγονται οι τωρινές συνθήκες ως βάση
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, καθώς και για την ανάπτυξη συνερ-
γιών με τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και φορείς της Κοινωνίας των
Πολιτών. 

• της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ΠΚΜ όσον αφορά στην στόχευση σε ενδεδειγμένα κοινά
ενδιαφέροντος, την πραγματοποίηση βελτιωτικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ανάδειξη των
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ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της συνολικής περιοχής και των επιμέρους προορισμών, και
τη δημιουργία ενός στρατηγικού πλαισίου με σαφή προσανατολισμό και δυνατότητα προσαρ-
μογής/επικαιροποίησης των στόχων και των συστηνόμενων δράσεων κατά την επόμενη τριετία. 

Π1.1: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Προϊοντικής Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπόνηση του ΟΣΔΠΑΤΠ 2018-2020 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενέργειες :

I. Διενέργεια εκτενούς συλλογής δευτερογενών πηγών, με στόχο κατ΄ ελάχιστο:

 Την ανάλυση των τάσεων τουριστικής προσφοράς και ζήτησης τόσο στο σύνολο της ΠΚΜ όσο
και στις περιφερειακές ενότητες. 

 Την ανάλυση των τάσεων που διαμορφώνουν τις επιθυμίες και προσδοκίες των σύγχρονων ταξι-
διωτών, αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια τους για την ικανοποίηση της τουριστικής εμπειρίας, και
ενσωματώνονται στην ατζέντα των τουριστικών προορισμών σε σχέση με τις προοπτικές για τον
εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. 

 Την ανάλυση του ανταγωνισμού σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο όσον αφορά σε επιδόσεις με
αντίστοιχη στόχευση αγορών, στρατηγικά σχέδια που καταρτίζουν συναφείς διοικητικές οντότη-
τες, και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν συναφείς προορισμοί προκειμένου να ενισχύσουν
την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τους προϊόντος.

 Συλλογή στατιστικών δεδομένων των τριών τελευταίων ετών με την ανάλυση στοιχείων σχετι-
κών με τις αφίξεις, τη διαμονή, κτλ των επισκεπτών στην Π.Κ.Μ. από όλες τις αγορές του εξωτε-
ρικού.

II. Διενέργεια εκτενούς συλλογής και επεξεργασίας πρωτογενών ερευνητικών στοιχείων, με στόχο
κατ΄ ελάχιστο:

 Την ανάλυση των στοιχείων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον δυνητικών επισκεπτών ή/και των
απόψεων που έχουν υφιστάμενοι επισκέπτες για την ΠΚΜ και τους προορισμούς των περιφε-
ρειακών ενοτήτων

 Την ανάλυση των απόψεων που έχουν οι πάσης φύσεως τουριστικές επιχειρήσεις για την υφι-
στάμενη κατάσταση για τον τουριστικό τομέα.

 Τις απόψεις που έχουν οι φορείς που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στα δρώμενα της τουρι-
στικής ανάπτυξης όσον αφορά στον στρατηγικό προσανατολισμό που καλείται να υιοθετήσει η
ΠΚΜ και οι προορισμοί των περιφερειακών ενοτήτων. 

 Τις προτεραιότητες που θέτουν οι πάσης φύσεως τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς για ανα-
γκαίες δράσεις προϊοντικής ανάπτυξης και τουριστικής προώθησης

III. Εξαγωγή  πορισμάτων  με  βάση την  συγκεντρωτική  ανάλυση των  ερευνητικών  ευρημάτων,  με
στόχο κατ΄ ελάχιστο:

 Τη διάγνωση των δυνατών σημείων και ευκαιριών που δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο
υλοποίησης του Tourism ΟΣΔΠΑΤΠ 2018-2020, καθώς και των προκλήσεων που χρήζουν προσο-
χής και αντιμετώπισης εντός του ίδιου πλαισίου κατά την επόμενη τριετία.

 Τον εντοπισμό παραδοσιακών και νέων αγορών-στόχων με τις βέλτιστες προοπτικές προσέγγι-
σης κατά την επόμενη τριετία. 

 Την τεκμηρίωση των στρατηγικών στόχων που θα καθοδηγήσουν κατά την επόμενη τριετία τις
ενέργειες  προϊοντικής  ανάπτυξης  και  τουριστικής  προώθησης  εκ  μέρους της ΠΚΜ συνολικά
αλλά και εξειδικευμένα στους προορισμούς των περιφερειακών ενοτήτων. 

IV. Προσδιορισμός και εξειδίκευση των απαραίτητων πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην επί-
τευξη των στρατηγικών στόχων, σύμφωνα με:

 Την κατάρτιση και τον προγραμματισμό δράσεων με γνώμονα τη συστηματική συλλογή, επεξερ-
γασία, ανάλυση και διάθεση ερευνητικών δεδομένων σε σχέση με τον τουριστικό τομέα.

 Την κατάρτιση και τον προγραμματισμό δράσεων με γνώμονα την αναβάθμιση και τον εμπλου-
τισμό του τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές.
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 Την κατάρτιση και τον προγραμματισμό δράσεων με γνώμονα την αποτελεσματική προβολή και
προώθηση της ΠΚΜ και των προορισμών των περιφερειακών ενοτήτων μέσα από offline και
online κανάλια.

 Την κατάρτιση συστήματος δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα τη συστηματική παρακολούθηση
των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του ΟΣΔΠΑΤΠ 2018-2020,  καθώς και  τη διενέργεια
διορθωτικών παρεμβάσεων όταν κρίνεται αναγκαίο. 

Ταυτόχρονα, έχοντας επίσης υπόψη τα ποικίλα χαρακτηριστικά που φέρουν οι προορισμοί σε τοπικό επίπε-
δο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στη δημιουργία ταυτότητας προορισμού (Brand Identity)
που θα:

• Συνοδεύεται από έναν ολοκληρωμένο οδηγό δημιουργικών εφαρμογών

• Αξιοποιεί το υφιστάμενο οπτικό και κειμενικό υλικό τουριστικής προβολής ανά περιφερειακή
ενότητα, εφόσον αυτό εκπληρώνει τις δεδομένες προϋποθέσεις και κριτήρια του οδηγού δη-
μιουργικών εφαρμογών

Βασικό προπαρασκευαστικό στάδιο αποτελεί η εκπόνηση έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο υφιστάμενοι
και δυνητικοί επισκέπτες αντιλαμβάνονται την περιοχή αυτόνομα ως τουριστικό προορισμό αλλά και ως συ-
νισταμένη των ιδιαιτεροτήτων σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (Brand Image Perception Study). Επι-
πλέον εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του γαμήλιου τουρισμού στην Θεσαλονίκη.

Παράλληλα θα διεξαχθεί κύκλος διαβούλευσης με εκπροσώπους φορέων του τουριστικού τομέα και της το-
πικής κοινωνίας,  ώστε να προσδιοριστούν οι θεμελιώδεις αξίες κάθε περιοχής και πως αυτές αλληλεπι-
δρούν και διαμορφώνουν την εικόνα της ΠΚΜ. 

Τα πορίσματα της έρευνας και της διαδικασίας διαβούλευσης θα αποτελέσουν τμήμα μιας μελέτης με συ-
μπεράσματα για τα ισχυρά και περαιτέρω αξιοποιήσιμα στοιχεία στην εικόνα της ΠΚΜ. 

Τέλος, η δημιουργία του Brand Identity και του οδηγού δημιουργικών εφαρμογών θα προκύψει από τη σύν-
θεση των παραπάνω ευρημάτων, και θα ενσωματώσει όσες περιπτώσεις οπτικού και κειμενικού υλικού
μπορούν να τύχουν περαιτέρω αξιοποίησης στο μέλλον. 

Π1.2: Δημιουργία ταυτότητας προορισμού – Αποτύπωση – Δημιουργία Οπτικής ταυτότητας και
Συστήματος Εφαρμογών Ταυτότητας .

Σκοπός του σχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων που καθιστούν
την ΠΚΜ σε ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ως απόρροια: 

• Της ενσωμάτωσης και της διασύνδεσης διαφορετικών στοιχείων και τοπωνυμίων σε ένα περιε-
κτικό αφήγημα, που θα εμπεριέχει ελκυστικό περιεχόμενο και θα εξωτερικεύει αντιπροσωπευ-
τικά μηνύματα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

• Της διασύνδεσης με δράσεις που θα επεκτείνουν τις σκέψεις και τις εντυπώσεις των δεδομένων
αγορών-στόχων όσον αφορά στην πολυσημία του προορισμού και επιπλέον θα λειτουργήσουν
ως εφαλτήριο για την προσέλκυση νέων αγορών. 

• Της αξιολόγησης και της αξιοποίησης υφιστάμενου οπτικού και κειμενικού περιεχομένου επι-
κοινωνίας με στόχο την ανάδειξη της ΠΚ σε κύριο & εναλλακτικό τουριστικό προορισμό βάσει
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφερειακής ενότητας.

• Της αξιοποίηση της ταυτότητας ως εργαλείο βελτίωσης της φήμης (Reputation Management)
για την ΠΚΜ σε όρους οικονομικής ανάπτυξης, τουριστικής συνείδησης και κοινωνικής συνοχής.

• Του εναρμονισμού με τις κύριες κατευθύνσεις της νέας ταυτότητας των προωθητικών δράσεων
που υλοποιούν άλλοι φορείς στην ΠΚΜ. 

Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία ταυτότητας προορισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενέργειες:

I. Συλλογή και επαναξιοποίηση υφιστάμενου περιεχομένου επικοινωνίας από τις  περιφερειακές
ενότητες, με στόχο κατ΄ ελάχιστο:
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 Την ταξινόμηση του κειμενικού και φωτογραφικού περιεχομένου με βάση ειδικές θεματικές και
κατηγορίες λημμάτων (π.χ. hashtags), που σχετίζονται με τους διαφορετικούς τύπους εμπειριών
που προσφέρει η ΠΚΜ και οι προορισμοί των περιφερειακών ενοτήτων. 

 Την αξιολόγηση συγκεκριμένου αριθμού φωτογραφιών και την εφαρμογή σε αυτές φίλτρων
ποιότητας και  διαστάσεων,  προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν σύγχρονες ανάγκες
επικοινωνίας σε online και έντυπα μέσα. 

 Τη συγκρότηση ενός photo bank με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ενεργειών, προ-
κειμένου το φωτογραφικό υλικό να είναι διαθέσιμο για μελλοντική χρήση από την ΠΚΜ και συ-
νεργαζόμενους φορείς και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τακτικές δράσεις προβολής σε ηλε-
κτρονικά και έντυπα μέσα (π.χ. αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

II. Διενέργεια  πρωτογενούς έρευνας σε υφιστάμενους  και  δυνητικούς  επισκέπτες,  με στόχο κατ΄
ελάχιστο:

 Τη διερεύνηση και κατανόηση εκείνων των στοιχείων με τα οποία συσχετίζει το τουριστικό κοι-
νό την εικόνα της ΠΚΜ ως τουριστικό προορισμό.

 Τη διερεύνηση και κατανόηση των εντυπώσεων που διαδίδει το τουριστικό κοινό για τον προο-
ρισμό της ΠΚΜ σε διαφορετικά κανάλια

 Τη διερεύνηση και κατανόηση εκείνων των στοιχείων που διαφοροποιούν την τουριστική ει-
κόνα της ΠΚΜ έναντι του ανταγωνισμού. 

III. Διενέργεια πρωτογενούς έρευνας σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο κατ΄
ελάχιστο:

 Τη διερεύνηση και κατανόηση εκείνων των στοιχείων που οι τοπικές κοινωνίες και ο τουριστικός
τομέας θεωρούν αναπόσπαστες πτυχές των μηνυμάτων που χαρακτηρίζουν τους προορισμούς
των περιφερειακών ενοτήτων και την ΠΚΜ συνολικά.

 Τη διερεύνηση και κατανόηση εκείνων των στοιχείων που οι τοπικές κοινωνίες και ο τουριστικός
τομέας κρίνουν ότι δεν έχουν ακόμα τύχει κατάλληλης αξιοποίησης στη στρατηγική επικοινωνί-
ας της ΠΚΜ

 Τη διερεύνηση και κατανόηση ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στα πορίσματα των ερευνών
σε υφιστάμενους και δυνητικούς επισκέπτες και σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού το-
μέα.

IV. Σχεδιασμός  ταυτότητας  προορισμού  μαζί  με οδηγό δημιουργικών εφαρμογών,  με  στόχο κατ΄
ελάχιστο:

 Την επεξήγηση των επιμέρους πτυχών και του βασικού σημείου αναφοράς της νέας ταυτότητας
με βάση την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας 

 Την παράθεση του κεντρικού λογότυπου της νέας ταυτότητας και μιας σειράς παραλλαγών του
με γνώμονα την εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών επικοινωνίας. 

 Τη διατύπωση κατευθύνσεων για τον εναρμονισμό των επικοινωνιακών δράσεων με τα ιδιαίτε-
ρα στοιχεία της νέας ταυτότητας, καθώς και των αντίστοιχων ενεργειών που υλοποιούνται σε
επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων με τις αρχές της κεντρικής αρχιτεκτονικής.

Παραδοτέα Δράσης
Παραδοτέο 1:  Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής και δημιουργία οπτικής ταυτότητας
(Μελέτη 1).

Π1.1: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Προϊοντικής Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής.

Π1.2: Δημιουργία ταυτότητας προορισμού – Αποτύπωση – Δημιουργία Οπτικής ταυτότητας και Συστήματος
Εφαρμογών Ταυτότητας .

Σελίδα 53





Δράση 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών.
Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη δημιουργία θεματικών τουριστικών προϊόντων, εμπειριών
και διαδρομών σε όλη την ΠΚΜ και οπωσδήποτε τις ακόλουθες τρεις: α) Όλυμπος στα βήματα των αρχαίων
Θεών, β) Θεσσαλονίκη - Κέντρο της Ελληνικής Κρουαζιέρας και γ) Πολιτισμός – Μοχλός Ανάπτυξης.

Παραδοτέα

- Παραδοτέο 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών προϊόντων και εμπειριών (Μελέτη 2)

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο της Δράσης είναι ο προσδιορισμός και η δημιουργία  αξιοσημείωτων, μοναδικών και αξιομνη-
μόνευτων εμπειριών και θεματικών τουριστικών προϊόντων σε σχέση με τους στρατηγικούς τουριστικούς
κλάδους που θέτει η μελέτη ταυτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) καθώς και τα
ποιοτικά προϊόντα της περιοχής. Οι συγκεκριμένες εμπειρίες επιλέγονται με γνώμονα την ανάδειξη της απα-
ράμιλλης ποικιλομορφίας της Π.Κ.Μ., την οποία πιθανότατα ο επισκέπτης δεν γνωρίζει, και φυσικά τη δυνα-
τότητα των  τουριστικών επαγγελματιών της ΠΚΜ να ανταποκριθούν σε αυτή. Μέρος αυτών των εμπειριών
είτε προσφέρεται  ήδη,  είτε  θα μπορούσε εύκολα να δημιουργηθεί  με περιορισμένη προσπάθεια ή/και
επένδυση, συνδυάζοντας με δημιουργικό τρόπο υπάρχοντα, αλλά ασύνδετα έως σήμερα στοιχεία.

Με γνώμονα την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας όσων επισκέπτονται την ΠΚΜ και τη διάχυση του
τουριστικού ρεύματος, η συγκεκριμένη Υποδράση αποσκοπεί στην ανάδειξη εξειδικευμένων και ελκυστικών
δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες πρόκειται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ελκυστι-
κότητας και της εξωστρέφειας του προορισμού, καθώς και στην ενίσχυση της μέσης παραμονής και της ταξι-
διωτικής δαπάνης των επισκεπτών, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς με νέα προϊόντα θα βασιστεί στον σχεδιασμό και στην αποτύ-
πωση μιας σειράς θεματικών ταξιδιωτικών εμπειριών βιωματικού χαρακτήρα στις επιλεγμένες περιοχές,
ενώ η δημιουργία ενός καταλόγου ολοκληρωμένων και εμπορεύσιμων τουριστικών πακέτων θα καθοδηγή-
σει την προώθηση πωλήσεων στα B2B κανάλια (εκθέσεις, family trips, destination specialist programs, travel
trade workshops, online travel agencies). Οι θεματικοί άξονες που θα επιλεγούν θα πρέπει  να αξιοποιούν
συνδυαστικά ποικίλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, να πλαισιώνονται από υψηλής ποιότητας κειμε-
νογραφικό και οπτικό υλικό, και να τύχουν υποστήριξης από τους τουριστικούς φορείς και την τοπική κοι-
νωνία. 

Π2.1 Δημιουργία 7 θεματικών ταξιδιωτικών Εμπειριών μία για κάθε Νομό της Περιφέρειας, 3 οριζόντιες θε-
ματικές ταξιδιωτικές εμπειρίας και μία εμβληματική

Επιπλέον :

Όλυμπος στα βήματα των αρχαίων θεών
Για την αναβάθμιση της υπάρχουσας ταυτότητας και ανανέωση όλων των συνθετικών στοιχείων προκει-
μένου να υποστηρίξουν το αναβαθμισμένο αφήγημα  προτείνεται:

- H δημιουργία  Microsite στην ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα (θεματικό--  creative tourism in northern
Greece- immerse in northern Greece) που θα παρέχει ένα πολυμεσικό, πολυτροπικό περιβάλλον για
την προβολή και την ανάδειξη Ολύμπου ως τουριστικό προορισμό.

- Η τρισδιάστατη αναπαράσταση του ανάγλυφου του βουνού όπου θα παρουσιάζονται οι διαδρομές
τα μονοπάτια, σημεία  ιδιαίτερης βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού και άλλα σημεία ενδιαφέρο-
ντος όπως αναρριχητικές διαδρομές, κορυφές (Μύτακας, Στεφάνι) καθώς και τα υπόλοιπα ορεινά
χωριά του Ολύμπου. 

- Η δημιουργία εφαρμογής σε κινητές συσκευές όπου θα παρουσιάζονται τα σημεία που ζούσαν οι
θεοί στο βουνό επαυξημένα. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα βασίζεται σε μια γενική και επεκτάσι-
μη οντολογία χωρικής οργάνωσης και γεωπροσδιορισμού του περιεχομένου.

- Στα πλαίσια της διευκόλυνσης των επισκεπτών και παράλληλα με την πλατφόρμα και τις προωθητι-
κές δράσεις, θα αναπτυχθεί και ένα Εικονικό Τουριστικό Γραφείο Πληροφοριών (Virtual tourist in-
formation desk). 
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Π2.2 Δημιουργία Microsite διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου/  Προβολή της τουριστικής ιστοσελίδας
της ΠΚΜ , βελτίωση των δυνατοτήτων της(προσθήκη γλωσσών, διαμόρφωση κλπ)

Π2.3 Δημιουργία τρισδιάστατης αναπαράστασης του Ολύμπου / Προβολή και ανάδειξη θεματικών διαδρο-
μών 

Π2.4 Δημιουργία Εφαρμογής Augmented Reality  των σημείων που ζούσαν οι Θεοί στο Όλυμπο

Π2.5 Εικονικό Τουριστικό  Γραφείο Πληροφοριών

Π2.6 100 x  φωτογραφίες, 3 x HD Video, 10 x 360o πανοραμικές φωτογραφίες 

Π2.7  Παραγωγή και Επιμέλεια κειμένων και περιεχομένου

Π2.8  Μεταφράσεις περιεχομένου σε 2 γλώσσες

Θεσσαλονίκη – Κέντρο της Ελληνικής Κρουαζιέρας
 Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας   προβλέπει τη δημιουργία εφαρμογής ψηφιακού περιπάτου
για περιήγηση σε υποδομές εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, παρουσίαση δράσεων, δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτές και προγραμματισμό επισκέψεων μέσα από ένα σύστημα προ-
σωποποιημένων προτάσεων. Η εφαρμογή του ψηφιακού περιπάτου στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου
συστήματος ενίσχυσης της τουριστικής και πολιτισμικής εμπειρίας του χρήστη (τουρίστα, επισκέπτη, καθη-
μερινό χρήστη ) εντός του αστικού ιστού και εντός των κτιρίων του ιστού.  Συνδυάζοντας τεχνολογίες πληρο -
φορικής και GIS και τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας σε μια ενοποιημένη πλατφόρ-
μα, η εφαρμογή του ψηφιακού περιπάτου στοχεύει στην ανεξαρτησία και αυτονομία του συστήματος, την
απρόσκοπτη λειτουργία του,  την παροχή υπηρεσιών ανώτατου επιπέδου και την ανταπόκριση στις προσδο-
κίες των χρηστών και διαχειριστών της πλατφόρμας. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός αναλυτικού και καλά δο-
μημένου συστήματος που θα επιτρέπει την σύνδεση πολλαπλών ετερογενών δεδομένων αλλά και την εν-
σωμάτωση σε αυτό εμπειριών VR/AR.  

Η εφαρμογή θα προσφέρει ακόμη και τη δυνατότητα παρακολούθησης των χρηστών μέσω της τεχνολογίας
beacon  με  μη  παρεμβατικό  τρόπο,  να  επισκοπούν  τη  διαδρομή  του  χρήστη  κατά  τη  διάρκεια  της
επίσκεψής / περιήγησης και να προσδιορίζουν τα σημεία που επιλέγουν να σταματήσουν. Η επισκόπηση
του ιστορικού περιήγησης και των φίλτρων αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες του συστήματος εί-
ναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Η εφαρμογή αφορά κατά κύριο λόγο τους
επισκέπτες κρουαζιέρας και περιλαμβάνει την ξενάγηση στο Ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ξενάγηση
θα περιλαμβάνει επίσκεψη σε χαρακτηριστικά σημεία και αναφορές στην Θεσσαλονίκη του χθες, σε σχέση
με την ψυχαγωγία, την γαστρονομία και τον πολιτισμό. 

Τέλος θα πραγματοποιηθεί και διαγράμμιση καθοδήγησης των τουριστικών κυκλικών διαδρομών από το λι-
μάνι προς σημεία ενδιαφέροντος και επιστροφή. Η σήμανση στους δρόμους όπου χρειαστεί  θα γίνει με
χρήση ψηφιακών πινακίδων μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας στην εφαρμογή του ψη-
φιακού περιπάτου.

Π2.9: Δημιουργίας Εφαρμογής Ψηφιακού Περιπάτου

Π2.10: Παραγωγή και Επιμέλεια κειμένων και περιεχομένου

Π2.11 Μεταφράσεις περιεχομένου σε 2 γλώσσες

Π2.12: Ψηφιακή αναπαράσταση αντικειμένων και τοποθεσιών

Π2.13: 100 φωτογραφίες

Π2.14 Προμήθεια και εγκατάσταση 200 Beacons

Π2.15 Διαγράμμιση καθοδήγησης των τουριστικών κυκλικών διαδρομών από το λιμάνι προς τα σημεία εν-
διαφέροντος και επιστροφή
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Πολιτισμός - Μοχλός Ανάπτυξης
Το αντικείμενο των συγκεκριμένων εργασιών είναι τόσο η μελέτη όσο και οι πιλοτικές δράσεις για την αξιο -
ποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ενσωμάτωσή της στην τουριστική προσφορά. Στόχος είναι η
ανάδειξη  της άυλης κληρονομιάς  στις  περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της ενσωμάτωσης  των
λαϊκών παραδόσεων στην τουριστική προσφορά και της ανάπτυξης δημιουργικού/εμπειρικού τουρισμού
(creative tourism), προκειμένου να επιτευχθεί η άμβλυνση Εποχικότητας Προορισμών της Βορείου Ελλάδας,
η ενίσχυση ταυτότητας του προορισμού μέσω της καλλιέργεια πολιτιστικού brand και της κοινωνικής συνο-
χής στην επικράτεια. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί παράλληλα η ενίσχυση γαστρονομικού τουρισμού, η
αύξηση επισκεψιμότητας, η αειφόρα ανάπτυξη, η αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων και η
σταδιακή βελτίωση των οικονομικών εισροών από τον Τουρισμό. Συνεπώς τα  πακέτα Εργασίας περιλαμ-
βάνουν, Αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών διεθνώς/ Αποτύπωση της άυλης κληρονομιάς της Κεντρικής Μα-
κεδονίας/ Αποτύπωση Οργανισμών που μπορούν να συνεισφέρουν στο αφήγημα / Δημιουργία ενδιάμεσων
αποθετηρίων (aggregators) με Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (cognitive/ big data systems) / Συγ-
γραφή μελέτης με συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση (ψηφιακή και φυσική) του πολιτιστικού
αποθέματος και την ενσωμάτωσή του στην τουριστική προσφορά / Αναβάθμιση της υπάρχουσας ταυτότη-
τας και ανανέωση όλων των συνθετικών στοιχείων προκειμένου να υποστηρίξουν το αναβαθμισμένο αφή-
γημα /  Δημιουργία  Microsite  στην ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα (θεματικό--  creative tourism in  northern
Greece- immerse in northern Greece) / Δράσεις προβολής και εμπλουτισμού περιεχομένου / Σχεδιασμός και
ψηφιακή απεικόνιση πολιτιστικών διαδρομών μεταξύ των περιοχών της Περιφέρειας με συμμετοχή πολιτι-
στικών φορέων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων του τουρισμού και των επιχειρήσεων / Οπτι-
κοακουστικές παραγωγές για προβολή των δρώμενων / Πιλοτική εφαρμογή σε μία περιοχή / θεματική

Π2.16 Αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών διεθνώς/ Αποτύπωση της άυλης κληρονομιάς της Κεντρικής Μακε-
δονίας/ Αποτύπωση Οργανισμών που μπορούν να συνεισφέρουν στο αφήγημα / Δημιουργία ενδιάμεσων
αποθετηρίων (aggregators) με Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (cognitive/ big data systems)

Π2.17 Συγγραφή μελέτης με συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση (ψηφιακή και φυσική) του πολιτι-
στικού αποθέματος και την ενσωμάτωσή του στην τουριστική προσφορά

Π2.18 Αναβάθμιση της υπάρχουσας  ταυτότητας και  ανανέωση όλων των συνθετικών στοιχείων προκει-
μένου να υποστηρίξουν το αναβαθμισμένο αφήγημα

Π2.19  Δημιουργία Microsite  στην ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα (θεματικό--  creative  tourism  in  northern
Greece- immerse in northern Greece)

Π2.20 Δράσεις προβολής και εμπλουτισμού περιεχομένου

Π2.21 Σχεδιασμός και ψηφιακή απεικόνιση 10 πολιτιστικών διαδρομών μεταξύ των περιοχών της Περι-
φέρειας με συμμετοχή πολιτιστικών φορέων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων του τουρισμού
και των επιχειρήσεων

Π2.22 Οπτικοακουστικές παραγωγές για προβολή των δρώμενων

Π2.23 Πιλοτική εφαρμογή σε μία περιοχή / θεματική

Παραδοτέα Δράσης

Παραδοτέο 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών προϊόντων και εμπειριών (Μελέτη 2)

Π2.1 Δημιουργία 7 θεματικών ταξιδιωτικών Εμπειριών μία για κάθε Νομό της Περιφέρειας, 3 οριζόντιες θε-
ματικές ταξιδιωτικές εμπειρίας και μία εμβληματική

Π2.2 Δημιουργία Microsite διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου

Π2.3 Δημιουργία τρισδιάστατης αναπαράστασης του Ολύμπου

Π2.4 Δημιουργία Εφαρμογής Augmented Reality  των σημείων που ζούσαν οι Θεοί στο Όλυμπο

Π2.5 Γραφείο Εικονικού Τουριστικού  Γραφείου Πληροφοριών

Π2.6 100 x  φωτογραφίες, 3 x HD Video, 10 x 360o πανοραμικές φωτογραφίες 

Π2.7  Παραγωγή και Επιμέλεια κειμένων και περιεχομένου

Π2.8  Μεταφράσεις περιεχομένου σε 2 γλώσσες

Π2.9  Δημιουργίας Εφαρμογής Ψηφιακού Περιπάτου
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Π2.10  Παραγωγή και Επιμέλεια κειμένων και περιεχομένου

Π2.11 Μεταφράσεις περιεχομένου σε 2 γλώσσες

Π2.12 Ψηφιακή αναπαράσταση αντικειμένων και τοποθεσιών Π2.13: Φωτογράφιση (100 φωτογραφίες)

Π2.14 Προμήθεια και εγκατάσταση Beacons

Π2.15 Διαγράμμιση καθοδήγησης των τουριστικών κυκλικών διαδρομών από το λιμάνι προς τα σημεία εν-
διαφέροντος και επιστροφή

Π2.16 Αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών διεθνώς/ Αποτύπωση της άυλης κληρονομιάς της Κεντρικής Μακε-
δονίας/ Αποτύπωση Οργανισμών που μπορούν να συνεισφέρουν στο αφήγημα / Δημιουργία ενδιάμεσων
αποθετηρίων (aggregators) με Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (cognitive/ big data systems)

Π2.17 Συγγραφή μελέτης με συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση (ψηφιακή και φυσική) του πολιτι-
στικού αποθέματος και την ενσωμάτωσή του στην τουριστική προσφορά

Π2.18 Αναβάθμιση της υπάρχουσας  ταυτότητας και  ανανέωση όλων των συνθετικών στοιχείων προκει-
μένου να υποστηρίξουν το αναβαθμισμένο αφήγημα

Π2.19  Δημιουργία Microsite  στην ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα (θεματικό--  creative  tourism  in  northern
Greece- immerse in northern Greece)

Π2.20 Δράσεις προβολής και εμπλουτισμού περιεχομένου

Π2.21 Σχεδιασμός και ψηφιακή απεικόνιση πολιτιστικών διαδρομών μεταξύ των περιοχών της Περιφέρειας
με συμμετοχή πολιτιστικών φορέων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων του τουρισμού και των
επιχειρήσεων

Π2.22 Οπτικοακουστικές παραγωγές για προβολή των δρώμενων

Π2.23 Πιλοτική εφαρμογή σε μία περιοχή / θεματική

Δράση 3: Παραγωγή Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνίας
Παραγωγή καινοτόμου και εξαιρετικής ποιότητας οπτικού υλικού (φωτογραφίες, video) που θα υποστηρίξει
τα εμπειρικά προϊόντα και συνολικά την οπτική ταυτότητα του προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Περιλαμβάνεται συστηματική, επαγγελματική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, σύμφωνα με τα προ-
τεινόμενα σενάρια και ιδέες, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανά θεματικό άξονα και
με βάση τις προδιαγραφές — απαιτήσεις που θα προκύψουν από τις προηγούμενες δράσεις. Οι οπτικές
αποτυπώσεις θα χρησιμοποιηθούν στην καινούρια ιστοσελίδα, στο διαφημιστικό υλικό και στη διαφημιστι-
κή καμπάνια επικοινωνίας. 

Παραδοτέα

- Παραδοτέο 3: Φωτογράφιση για την καλύτερη προβολή των εμπειρικών προϊόντων και της επικοι-
νωνιακής ταυτότητας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τουλάχιστον 1.000 φωτο-
γραφίες)

- Παραδοτέο 4: Βιντεοσκόπηση σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (τουλάχιστον 5
θεματικά video).

- Παραδοτέο 5: Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η δημιουργία οπτικού περιεχομένου (φωτογραφίες,  video) το οποίο θα
υποστηρίξει επικοινωνιακά τα εμπειρικά προϊόντα και συνολικά την οπτική ταυτότητα του προορισμού Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της Δράσης, αρχικά θα διατυπωθούν σενάρια, ιδέες και προ-
τάσεις που θα προδιαγράφουν το οπτικό υλικό, στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επαγγελματική φωτο-
γράφιση και βιντεοσκόπηση σύμφωνα με τις ανάγκες των σεναρίων και τέλος o Ανάδοχος θα αναλάβει την
τελική παραγωγή των video (θεματικών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ).
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Ο αριθμός, το περιεχόμενο και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών που θα ληφθούν
και των video που θα παραχθούν, θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατ’ ελάχιστον θα τηρηθούν οι εξής προδιαγραφές για τις φωτογραφίες: 

 Τουλάχιστον 1.000 ψηφιακές λήψεις υψηλής ευκρίνειας  

 Δημιουργικό και επεξεργασία εικόνας

Κατ’ ελάχιστον θα τηρηθούν οι εξής προδιαγραφές για τα video: 

 Τουλάχιστον 5 θεματικά videos διάρκειας 2-2,5 min το καθένα

 1 γενικού τηλεοπτικού spot, διάρκειας 20-40 sec για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

 5 θεματικών τηλεοπτικών spots, διάρκειας 20-40 sec για την τουριστική προβολή των εμπειρικών
προϊόντων 

 1 γενικού και 5 θεματικών ραδιοφωνικών spots, διάρκειας 20-40 sec, που θα βασίζονται στα τηλεο-
πτικά spots 

 σκηνοθετική σύλληψη, επιμέλεια τελειοποίηση σεναρίου (storyboard) 

 γυρίσματα και φωτογραφίσεις σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τις ανάγκες των σεναρίων 

 επιμέλεια τίτλων, πληροφοριακού & εικαστικού υλικού (γραφικά, λεζάντες, motion graphics) 

 επιμέλεια μουσικής επένδυσης 

 οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη παραγωγής, γενικά έξοδα 

 post production, μοντάζ, τελική κόπια σε μορφή HDTV, (1280x720), format:16:9, audio: stereo 

 υποχρεωτική αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης του έργου 

Ενδεικτικές γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Παραδοτέα Δράσης

Παραδοτέο 3: Φωτογράφιση για την καλύτερη προβολή των εμπειρικών προϊόντων και της επικοινωνιακής
ταυτότητας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τουλάχιστον 1.000 φωτογραφίες)

Π3.1: Τουλάχιστον 5 σενάρια και ιδέες για video

Π3.2: Τουλάχιστον 1.000 φωτογραφίες

Παραδοτέο 4: Βιντεοσκόπηση σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (τουλάχιστον 5 θεματικά
video).

Π4.1: Τουλάχιστον 5 θεματικά video / 2 video 360ο

Παραδοτέο 5: Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ

Π5.1: Τουλάχιστον 6 τηλεοπτικά και 6 ραδιοφωνικά σποτ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Ο ανάδοχος  θα αναλάβει :

α) την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε φωτογραφικό υλικό
με  νέες  λήψεις  και  με  τη  χρήση  φωτογραφιών  από  το  υπάρχον  αρχείο  του,  σε  συνεργασία  με  την
αναθέτουσα αρχή.  Η τράπεζα εικόνων φωτογραφικού υλικού θα αποτελείται τουλάχιστον  1.000 ψηφιακές
λήψεις υψηλής ευκρίνειας με επικαιροποιημένες  λήψεις.

β) την τεχνική υποστήριξη σε θέματα επιλογής και διαχείρισης φωτογραφιών

γ) Για ένα (1) έτος την τροποποίηση, επεξεργασία των φωτογραφιών και αποστολή αυτών για χρήση. Σε
περίπτωση  χρήσης  φωτογραφιών  για  εκτύπωση,  θα  αναλάβει  και  την  προσαρμογή  των  φωτογραφιών
(image size, canvas size, dpi, color profil), τον ποιοτικό έλεγχο των δειγμάτων, την επικοινωνία και αποστολή
του φωτογραφικού υλικού που χρειάζεται, κατά περίσταση.

Το φωτογραφικό υλικό θα μπορεί να καλύψει κυρίως τις εξής ανάγκες:
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 Περίπτερα τουριστικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 Καταχωρήσεις σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά)
 Social media
 Εκδηλώσεις - παρουσιάσεις
 Διαφημιστικές εκστρατείες (έντυπα, μετρό, λιμάνια, αεροδρόμια, κ.λ.π.)
 Banner και υλικό εκδηλώσεων
 Διακόσμηση δημοσίων χώρων ή κτιρίων
 Newsletters
 Ιστοσελίδα www.verymacedonia.gr

Το παραπάνω υλικό θα υφίσταται  σε τρεις  αναλύσεις:  αρχική υψηλή ανάλυση για εκτυπώσεις,  μεσαία
ανάλυση για χρήση κυρίως σε ΜΜΕ και χαμηλή ανάλυση για χρήση στο διαδίκτυο. Όλο το φωτογραφικό
υλικό θα παραδοθεί με τίτλους, metadata και γεωγραφικές συντεταγμένες.

Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να φέρουν υπότιτλο στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Το τελικό παραδοτέο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αυτή
έχει το δικαίωµα να επαναχρησιµοποιήσει για αόριστο χρονικό διάστημα και για χρήσεις που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο. Το παραδοτέο αυτό παραδίδεται στην Περιφέρεια από τον Ανάδοχο κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σύµφωνα µε το συµβατικό χρονοδιάγραµµά του, αλλά και κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα περιουσιακά δικαιώματα του παραδοτέου αυτού,  ρητώς
εκχωρούνται στην αναθέτουσα αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης
στη  Σύµβαση.  Σε  περίπτωση  άσκησης  αγωγής  ή  ενδίκου  µέσου  κατά  της  Περιφέρειας  από  τρίτο  για
οποιοδήποτε  θέµα  σχετικά  µε  τα  πνευµατικά  δικαιώµατα  των  παραδοτέων  του  έργου  ή  των
δηµιουργηµάτων  που  χρησιµοποιήθηκαν  από τον  Ανάδοχο για  την  παραγωγή των παραδοτέων του,  η
Περιφέρεια οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο,
ο  οποίος  υποχρεούται  να  παρέµβει  και  να  αµυνθεί,  δικαστικά  και  εξωδικαστικά  µε  δαπάνες  του  για
λογαριασµό της Περιφέρειας έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα
τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Περιφέρεια εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Περιφέρεια
για κάθε ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου,
εκτός αν διαφορετικά συµφωνηθεί στη Σύµβαση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ VIDEO:
Τα video θα συνοδεύονται από παρουσίαση (ή/ και σε μορφή υπότιτλων). Θα έχουν μοντέρνα εικαστική και

θα έχουν υποστεί σύγχρονη τεχνική επεξεργασία. Το καθένα από τα παραπάνω  video θα παραδοθεί με

τίτλο, metadata  και tags . 

Η επιλογή του υλικού (πλάνων, φωτογραφιών, κτλ) θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, με γνώμονα τον

τουριστικό σχεδιασμό της Π.Κ.Μ. και σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

 Οι λήψεις  κινούμενης  εικόνας (video)  και  η επεξεργασία,  θα γίνουν  σύμφωνα με τα παρακάτω

τεχνικά κριτήρια και προϋποθέσεις: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Ανάλυση 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160  pixels 

 Τεχνικές  που  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν:  video,  time lapse,  hyperlapse,  λήψεις  με

drone.  Ο  εξοπλισμός  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  καλύπτει  σημεία

ενδιαφέροντος, σε διάφορα υψόμετρα.

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν και κάποιες λήψεις από το αρχείο του δημιουργού
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θα πρέπει να έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια

 Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των  λήψεων κινούμενης εικόνας (video)

 Λήψεις σε διαφορετικές εποχές, ώρες και συνθήκες φωτισμού.

 Οι βιντεοκάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να

είναι  τελευταίας  τεχνολογίας  και  εξέχουσας  απόδοσης  ώστε  να  καλύπτουν  τις

απαιτήσεις της δράσης και να εξασφαλίζουν την άρτια και ολοκληρωμένη απόδοση του

αποτελέσματος

 Μοντάζ, γραφικές εκτελέσεις

 Μουσικές  επενδύσεις  ελεύθερες  πνευματικών  δικαιωμάτων,  οι  οποίες  θα  εγκριθούν

από  την  αναθέτουσα  αρχή.  Για  την  ανάδειξη  του  ξεχωριστού  χαρακτήρα  και  της

αυθεντικότητας  του  τουριστικού  προϊόντος  της  Κεντρικής  Μακεδονίας,  δημιουργία

ειδικής  μουσικής  που  συνδυάζει  περίτεχνα  γνώριμους  Μακεδονικούς  ήχους  με

σύγχρονα ακούσματα.

 Συγγραφή πρωτότυπου σεναρίου – αφηγήματος ή υποτίτλων των video. Το σενάριο θα

στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία και θα έχει υποστεί την κατάλληλη

γλωσσική επιμέλεια

 Παρουσίαση και έγκριση του σεναρίου από την αναθέτουσα αρχή πριν το τελικό μοντάζ

 Η αφήγηση / οι υπότιτλοι θα περιλαμβάνουν πιστοποιημένη μεταγλώττιση στα αγγλικά

 Ψηφιακό master σε σκληρό δίσκο high definition ασυμπίεστο όπου θα περιλαμβάνεται

επίσης έκδοση χωρίς σπικάζ για μελλοντική μεταγλώττιση

 Κείμενα και πιστοποιημένες μεταφράσεις σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή

 Ο ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  διεκπεραίωση  των απαραίτητων διαδικασιών  για  την  εξασφάλιση

άδειας, για την πραγματοποίηση των λήψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία κλπ. Τα τέλη

λήψεων επιβαρύνουν τον ανάδοχο

  Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης  υπάρχοντος  υλικού από τον ανάδοχο (που θα καλύπτει

διαφορετικές εποχές του χρόνου), λόγω των συγκεκριμένων απαιτήσεων του έργου σε συνδυασμό

το χρονικό περιορισμό

 Η καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της όλης παραγωγής (σκηνοθεσία, επιλογή των χώρων στους

οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής κλπ. ) αποτελεί ευθύνη και επιλογή

του Αναδόχου, που λαμβάνει υπόψη του τις  κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές έχουν δοθεί από

την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές αυτές θα αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο τα φυσικά χαρακτηριστικά της Π.Κ.Μ. και το κύρος αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιού-

ται να υποδείξει στον Ανάδοχο βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ως προς την καλλιτεχνική και τεχνική επι-

μέλεια της παραγωγής (π.χ. αλλαγή, αντικατάσταση πλάνων, διόρθωση ή αλλαγή της δομής και του

κειμένου κ.λ.π.), τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το

τελικό παραδοτέο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα

Αρχή κατά την υλοποίηση των βίντεο, ώστε να λαμβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευ-

κρινίσεις.

 Για κάθε ένα από τα 5 ψηφιακά βίντεο, θα κατατεθεί από τον ανάδοχο, προ της υλοποίησης πλήρες

concept,  σκηνοθετική  προσέγγιση  και  story board,  τα οποία θα ελεγχθούν από την Αναθέτουσα

Αρχή.
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Δράση 4: Ψηφιακές υποδομές
Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης τελικού προορισμού που θα παρέχει ένα πολυμεσικό, πο-
λυτροπικό περιβάλλον για την προβολή και την ανάδειξη της ΠΚΜ ως τουριστικό προορισμό και επιπλέον
συμπληρωματικών εφαρμογών. Εκτός από την συνολική παρουσίαση της Περιφέρειας ως τουριστικό προο-
ρισμό, θα προτείνονται μέσω διαδραστικών χαρτών διαδρομές εμπειριών με πληροφορίες για τα σημεία εν-
διαφέροντος. Επιπλέον θα δημιουργηθούν εφαρμογές για φορητές συσκευές με αντίστοιχες λειτουργίες. 

Παραδοτέα

- Παραδοτέο 6: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα περιλαμβάνει την ψηφιακή απεικόνι-
ση των διαδρομών και των μνημείων όπως προκύπτουν από την μελέτη 2.

- Παραδοτέο 7: Δημιουργία συμπληρωματικών ψηφιακών εφαρμογών.

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο της συγκεκριμένης Δράσης είναι η Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την διαχείρι-
ση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή δραστηριοτήτων σε επιμέρους τουριστικούς πολιτιστικούς προορι-
σμούς της Π.Κ.Μ. Θα δημιουργηθεί  πλατφόρμα Διαχείρισης Τελικού Προορισμού με έμφαση τον βιωματικό
Τουρισμό. Ο Βιωματικός τουρισμός αφορά την αναβίωση της εμπειρίας του ταξιδιού.  Η πλατφόρμα θα
αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες του διαδικτύου προκειμένου να παρουσιαστεί κάθε πτυχή του προορισμού,
προβολή περιοχών με ιδιαίτερο πολιτιστικό πλούτο και όχι μόνο με στόχο την ανάδειξη του προορισμού. 

Η δημιουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Τελικού Προορισμού για την διάθεση ενός πολυμεσι-
κού πολυτροπικού περιβάλλοντος (multimedia multimodal environment) θα προβάλει και θα αναδεικνύει
το υπάρχον προορισμό 

Για  φορητές  συσκευές  θα  δημιουργηθεί  αυτόνομη  εφαρμογή,  συμβατή  με  τις  πλατφόρμες  Android,
Windows Phone και iOS και διαθέσιμη μέσα από τα αντίστοιχα marketplaces (Google Play, Apple Store,
Windows Marketplace), στην οποία θα παρουσιάζονται οι προορισμοί, οι προτεινόμενες διαδρομές, ημερο-
λόγιο του χρήστη, χάρτης με τα σημεία ενδιαφέροντος κ.λπ. 

Τέλος   για φορητές συσκευές θα δημιουργηθεί και εφαρμογή ψηφιακού ξεναγού επαυξημένης πραγματι-
κότητας τουριστικής προβολής της περιοχής. Η εφαρμογή του ψηφιακού ξεναγού στοχεύει στη δημιουργία
ενός ενιαίου συστήματος ενίσχυσης της τουριστικής και πολιτισμικής εμπειρίας του χρήστη (τουρίστα, επι-
σκέπτη, καθημερινό χρήστη ). Η ξενάγηση θα περιλαμβάνει επίσκεψη σε χαρακτηριστικά σημεία και αναφο-
ρές στην Περιφέρεια, σε σχέση με την ψυχαγωγία, την ενημέρωση και τον πολιτισμό. Ο σχεδιασμός της
εφαρμογής θα βασίζεται σε μια γενική και επεκτάσιμη οντολογία χωρικής οργάνωσης και γεωπροσδιορι-
σμού του περιεχομένου.

Παραδοτέα Δράσης 

Παραδοτέο 6: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα περιλαμβάνει την ψηφιακή απεικόνιση των
διαδρομών και των μνημείων όπως προκύπτουν από την μελέτη 2.

Π6.1 Απεικόνιση προτεινόμενων προορισμών / διαδρομών

Π6.2 Γεωγραφική Απεικόνιση Σημείων Ενδιαφέροντος

Π6.3 Δημιουργία προτεινόμενων διαδρομών από ενδιαφερόμενους επισκέπτες

Π6.4 Παρουσίαση προτεινόμενων τουριστικών διαδρομών, μέσω διαδραστικών χαρτών

Π6.5 Δημιουργία Ιστοριών - Αφηγήσεων  από χρήστες

Π6.6 Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ημερολογίου

Π6.7 Περιεχόμενο σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά)

Παραδοτέο 7: Δημιουργία συμπληρωματικών ψηφιακών εφαρμογών

Π7.1 Δημιουργία Εφαρμογής για κινητές συσκευές

Π7.2 2  Δημιουργία Εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού  επαυξημένης πραγματικότητας τουριστικής προβολής

Π7.3  Περιεχόμενο σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά)
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Δράση 5: Ανάπτυξη Διαφημιστικών Υλικών 
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των διαφημιστικών υλικών (έντυπων και προωθητικών) και των εφαρμογών
ταυτότητας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση τη μελέτη τουριστικής ταυτότητας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

- Παραδοτέο 8: Έντυπα και λοιπό διαφημιστικό υλικό

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο της Δράσης  είναι ο τελικός σχεδιασμός και η παραγωγή των διαφημιστικών υλικών και των
εφαρμογών ταυτότητας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη
τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για την υλοποίηση της Δράσης, ο Ανάδο-
χος υποχρεώνεται να παραδώσει τελικά αρχεία προς εκτύπωση για το σύνολο του διαφημιστικού υλικού
και των εφαρμογών ταυτότητας της Περιφέρειας που θα οριστικοποιηθούν μετά από πρότασή του που θα
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

o τη  συγκέντρωση  και  σύνθεση  των  πληροφοριών  (κείμενα,  φωτογραφίες,  χάρτες  κ.α.)  που θα
συμπεριληφθούν στο διαφημιστικό υλικό,

o τη  σύνταξη  πρωτότυπων  κειμένων  (όπου χρειαστεί)  καταρχήν  στα  ελληνικά  και  στη  συνέχεια
την πιστοποιημένη μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, 

o τη γραφιστική επιμέλεια – δημιουργικό του διαφημιστικού υλικού (προσχέδια και τελικές μακέτες
σε μορφή αρχείου .pdf και .jpg),

o τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την παραγωγή και εκτύπωση ανά κατηγορία και εί-
δος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, όπου χρειαστεί.

Συγκεκριμένα, τα διαφημιστικά υλικά της Δράσης που πρέπει να δημιουργηθούν είναι τα εξής:

1 Έντυπα & υλικό γραμματειακής υποστήριξης: 

 επιστολόχαρτο Α4 - 2.000 τμχ

 φάκελοι αλληλογραφίας 11x23 cm - 2.000 τμχ

 “with compliments” κάρτες - 2.000 τμχ

 επαγγελματικές κάρτες μέχρι 15 ονόματα και μια γενική – 2.000 τμχ

 ηλεκτρονικό πρότυπο φαξ 

 Παραγωγή- Αναπαραγωγή προωθητικού υλικού( Αναπαραγωγή με επικαιροποίηση χαρτών , banner
κλπ) 

 πρότυπα (template) για παρουσίαση σε Power Point (2 διαφάνειες)

 τυποποιημένη υπογραφή μηνύματος στα e-mail

Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά

2: Υλικό μάρκετινγκ: 

 Folder διάστασης 23x33 cm με κοπτικό, ράχη 1cm και αφτιά αναδίπλωσης για φύλαξη εγγράφων -
2.000 τμχ

 Πρότυπο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) για την Περιφέρεια και από ένα για κάθε Περιφερειακή
Ενότητα σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word (doc) ή power point (ppt) 

 Καρτ ποστάλς, μία για κάθε θεματική ταξιδιωτική εμπειρία, διάστασης όχι μεγαλύτερης από 9x14
cm - 5.000 τμχ

Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά

3: Εφήμερο υλικό / δώρα / σουβενίρ: 

Εφαρμογή της ταυτότητας σε διαφημιστικά δώρα όπως: USB, στυλό, name tag βαλίτσας, T-shirt, τσάντα συ-
νεδρίου, κούπα, καρφίτσα, διακοσμητικά αντικείμενα λαϊκής τέχνης κ.ά. – 1.000 τμχ/είδος
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4: Έντυπα:

 Πολυσέλιδα έντυπα, έντεκα (11) τον αριθμό, ένα για κάθε θεματική ταξιδιωτική εμπειρία (ΠΕ2.1), τα
οποία θα αξιοποιούν το παραχθέν αλλά και υπάρχον φωτογραφικό υλικό και τα κείμενα των εμπει-
ριών για την ανάδειξή τους. 1.000 τμχ/έντυπο

Διάσταση όψης σελίδας: 10x21 cm και εκτύπωση τετραχρωμίας. 

Αριθμός σελίδων: 48 συν τα εξώφυλλα. 

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρώσικα

 Γενικό έντυπο για την Μακεδονία με ως επί το πλείστον διοικητική και χρηστική πληροφορία. –
10.000 τμχ

Διάσταση όψης σελίδας: 10x21 cm και εκτύπωση τετραχρωμίας. 

Αριθμός σελίδων περίπου 140 ανά γλώσσα συν τα εξώφυλλα. Το εξώφυλλο να είναι τρίπτυχο, στο εσωτερι -
κό του οποίου θα τυπωθεί ο χάρτης της Μακεδονίας.

Παραδοτέα Δράσης

Παραδοτέο 8: Έντυπα και λοιπό διαφημιστικό υλικό

Π8.1: Μακέτες Διαφημιστικών Υλικών 1-4 

Π8.2: Εκτυπώσεις – Παραγωγές 1-4

 

Δράση 6: Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας & προωθητικών ενεργειών, με λεπτομερή καταγραφή
των αναφορών για  την  Περιφέρεια,  του  τρόπου δραστηριοποίησης  άλλων ελληνικών περιφερειών  στα
Social Media και επιτυχημένων παραδειγμάτων παρόμοιων προσπαθειών από χώρες του εξωτερικού, που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιτυχημένες πρακτικές. 

Παραδοτέο 9: Στρατηγικό σχέδιο προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Μελέτη 3)

Παραδοτέο 10: Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών σε επιλεγμένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προβολής

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι η προβολή του τουριστικού προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας και των εμπειρικών προϊόντων, με βάση τη μελέτη τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, στα πλέον διαδεδομένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της ψηφιακής εποχής και συγκε-
κριμένα για τα Facebook, Twitter, You Tube και Instagram. 

Για την παρουσία και την ενεργή δραστηριοποίηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας απαιτείται, αρχικά, η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνί-
ας και Προωθητικών Ενεργειών, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:

 Ανάλυση επιτυχημένων παραδειγμάτων άλλων Περιφερειών και από χώρες του εξωτερικού.

 Στρατηγική Επικοινωνίας, στόχοι επικοινωνίας και αγορές-στόχος για κάθε ένα Μέσο. 

 Στρατηγική Περιεχομένου για κάθε ένα Μέσο & Προτεινόμενο πλάνο προωθητικών ενεργειών (δια-
φημιστικές καμπάνιες), που θα συμπληρώνουν το περιεχόμενο και θα ενισχύουν την αποτελεσματι-
κότητα της προβολής

 Δημιουργικές προτάσεις λογαριασμών και ενδεικτικών αναρτήσεων 

Στη συνέχεια, βάσει του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου, θα ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίησή του
και συγκεκριμένα: 
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 τη δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών στα παραπάνω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 την καθημερινή διαχείρισή τους σε επίπεδο 

o δημιουργίας και ανάρτησης πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου, 

o δημιουργίας και υλοποίησης διαφημιστικών καμπανιών

o παρακολούθησης και διαχείρισης σχολίων – απαντήσεων

o παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων και βελτιστοποίησης περιεχομένου/καμπάνιας

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω μετρήσιμοι στόχοι ανά Μέσο:

Facebook - 20.000 Likes

Twitter - 5.000 «followers»

Instagram - 5.000 «followers»

You Tube – 1.000 «subscribes» 

Παραδοτέα Δράσης 

Παραδοτέο 9: Στρατηγικό σχέδιο προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Μελέτη 3)

Παραδοτέο 10: Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών σε επιλεγμένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προβολής

Π10.1: Δημιουργία Λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Π10.2: Μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού για τη Διαχείριση των Λογαριασμών ανά Μέσο Κοινωνικής Δικτύω-
σης (Περιεχόμενο, Καμπάνιες, Στατιστικά Στοιχεία)

Δράση 7: Συνδυασμένες Ενέργειες τουριστικής προβολής
Η διαφημιστική καμπάνια θα περιλαμβάνει την προβολή της ΠΚΜ σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα και
διαδίκτυο σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ.

- Παραδοτέο 11: Διαφημιστική προβολή σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ (Media Plan)

- Παραδοτέο 12: Γενικές και ειδικές θεματικές καταχωρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο

- Παραδοτέο 13: Γενικά και θεματικά web banners

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει, αρχικά, τον σχεδιασμό των καταχωρήσεων
(έντυπων και διαδικτυακών) και στη συνέχεια την κατάρτιση και υλοποίηση αναλυτικού Πλάνου Δημοσιότη-
τας σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα αξιοποιηθούν τα αντίστοιχα σποτ από τη Δράση 3.

Συγκεκριμένα για το σχεδιασμό των καταχωρήσεων απαιτούνται:

1. Γενικές και ειδικές θεματικές καταχωρήσεις για Ελληνικό και Διεθνή Τύπο, αρχικά σε διάσταση
21Χ28 και έπειτα προσαρμογές αυτών σε διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με τις προδιαγρα-
φές  των  εντύπων  που  θα  δημοσιευτούν.  
Οι γενικές καταχωρήσεις αφορούν στην Μακεδονία και οι ειδικές καταχωρήσεις τους θεματι-
κούς άξονες και τα εμπειρικά προϊόντα που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

Επίσης, δημιουργία περιεχομένου για publi και ειδικά αφιερώματα στον Τύπο.

Ενδεικτικές γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα 
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2. Γενικά και θεματικά web banners, αρχικά σε διαστάσεις 300x250, 728x90, 300x600 και έπειτα
προσαρμογές ανάλογα με τις  θέσεις  και  τις  προδιαγραφές των ιστοσελίδων.  Τα γενικά web
banners αφορούν στην Μακεδονία και τα ειδικά τους θεματικούς άξονες και τα εμπειρικά προϊ-
όντα που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

Επίσης, δημιουργία περιεχομένου για native advertising και αρθρογραφία για ιστοσελίδες.

Ενδεικτικές γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα 

Οι οριστικές γλώσσες των υλικών θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει αναλυτική πρόταση Πλάνου Δημοσιότητας (Media Plan) που θα πε-
ριλαμβάνει: 

• Τηλεοπτικά μηνύματα: 

Μεταδόσεις μηνυμάτων σε εγχώρια και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.

• Ραδιοφωνικά μηνύματα: 

Μεταδόσεις μηνυμάτων σε εγχώρια και διεθνή ραδιοφωνικά δίκτυα. 

• Έντυπες καταχωρήσεις: 

Εμφανίσεις καταχωρήσεων σε Τύπο, Ελληνικό (πανελλαδικής κυκλοφορίας, περιφερειακά έντυπα, κλαδικά-
τουριστικά έντυπα) και Διεθνές (τουριστικά, in flight έντυπα) με υψηλές κυκλοφορίες. 

• Ψηφιακές καταχωρήσεις (web campaign): 

Εμφανίσεις/διαφημίσεις  σε μηχανές αναζήτησης (π.χ.  google,  yahoo, bing),  σε υψηλής επισκεψιμότητας
ιστοσελίδες ή/και πλατφόρμες τουρισμού (π.χ. tripadvisor.com, booking.com).

Η πρόταση θα τεθεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής με αναφορά στην ανάλυση του προϋπολογι-
σμού (budget break down), στην επιλογή των ΜΜΕ, του χρόνου και της προβλεπόμενης αποτελεσματικότη-
τας, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 261/97. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της πρότασης και τις
απαραίτητες ενέργειες στα ΜΜΕ έπειτα από την έγκριση. 

Παραδοτέα Δράσης 

Παραδοτέο 11: Διαφημιστική προβολή σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ (Media Plan)

Π 11.1: Πρόταση Πλάνου Δημοσιότητας

Π11.2: Υλοποίηση Πλάνου Δημοσιότητας Απολογιστική Έκθεση Πλάνου Δημοσιότητας - Προβολές Μηνυ-
μάτων & Καταχωρήσεων

Παραδοτέο 12: Γενικές και ειδικές θεματικές καταχωρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο

Π12.1: Δημιουργικές Προτάσεις – Μακέτες Καταχωρήσεων

Παραδοτέο 13: Γενικά και θεματικά web banners

Π13.1: Δημιουργικές Προτάσεις – Μακέτες Καταχωρήσεων

Δράση 8: Μηχανισμός Παρακολούθησης 
Σχεδιασμός και εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης και υλοποίησης του συνόλου της πράξης τουρι-
στική προβολή της ΠΚΜ. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές ΤΠΕ για τη διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση κα
προβολή δραστηριοτήτων σε επιμέρους τουριστικούς πολιτιστικούς προορισμούς της ΠΚΜ. Παράλληλα θα
αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων τουριστικών προϊόντων και μια online εφαρμογή επιμόρφω-
σης επαγγελματιών tour operators.

Παραδοτέα

- Παραδοτέο 14: Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για την διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή
δραστηριοτήτων σε επιμέρους τουριστικούς πολιτιστικούς προορισμούς της Π.Κ.Μ.

- Παραδοτέο 15: Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Τουριστικών Προϊόντων
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- Παραδοτέο 16: Διασύνδεση με megaplatforms όπως Tripadvisor, Viator, Exepdia, Orbits, κλπ.

- Παραδοτέο 17: Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Tour Operators (Τ.Ο.)

Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθη-
σης και υλοποίησης του συνόλου της Δράσης «Τουριστική προβολή της ΠΚΜ» με αντικείμενο αρμοδιότητας
και δραστηριότητας να διαρθρώνεται σε δύο διακριτές ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Συνολική Επίβλεψη και Παρακολούθηση των εργασιών και της πορείας υλοποίησης των έργων
τουρισμού μέσω ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα ο μηχανισμός καλείται να παράσχει επιστημονική & επιχειρησιακή
υποστήριξη στους παρακάτω τομείς:

• κεντρικό συντονισμό των ενεργειών υλοποίησης των έργων τουρισμού καı εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων των τελικών Δικαιούχων.

• καθορισμό δεικτών παρακολούθησης καı αποτελεσματικότητας καθώς και καταγραφή και αξιο-
λόγηση  των  αποτελεσμάτων  των  υλοποιημένων  έργων  τουριστικού  χαρακτήρα  εντός  της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καı την διατύπωση εισηγήσεων γıα την τροποποίηση /
βελτίωση τους.

• καταγραφή και αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων και πορισμάτων  πρόσφατων μελετών – ερευ-
νών που έχουν εκπονηθεί καı αφορούν στο θεματικό αντικείμενο του έργου.

• καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων και εκτιμήσεων των εκπροσώπων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.

• καταγραφή και αξιολόγηση των εθνικών καı ευρωπαϊκών πολίτικών στον τομέα της τουριστικής
ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής καı οτιδήποτε κρίνεı ότı υποστηρίζει το έργο του.

• σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων απολογισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Συντονισμός Ενεργειών για τη Στρατηγική Συσχέτιση & Διαχειριστική Διασύνδεση των έργων
προς υλοποίηση με το στρατηγικό σχέδιο και την επιχειρησιακή λειτουργία των επιμέρους Γραφείων Συνε-
δρίων & Επισκεπτών κάθε Περιφερειακής Ενότητας και πιο συγκεκριμένα:

• την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της εν λόγω δομής (διαδικτυακή, από απόστα-
ση).

• την παροχή κατευθύνσεων και τον συντονισμό των ενεργειών για την έναρξη εργασιών και την
υλοποίηση των δράσεων που εμπεριέχονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του φορέα καθόλη τη
διάρκεια της συμβάσεως.

• το σχεδιασμό και εκτέλεση προγράμματος δικτύωσης & ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Διεθνείς
Οργανισμούς, Τουριστικούς Φορείς και αντίστοιχες δομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• τη διενέργεια διαδικασίας διαβούλευσης και ενημέρωσης για την γνωστοποίηση, την ενημέρω-
ση και την εκπαίδευση του τουριστικού τομέα της Αθήνας σχετικά με το σχέδιο δράσης και τη
λειτουργία του φορέα.

• την εκπροσώπηση του φορέα σε προωθητικές ενέργειες διεπιχειρησιακού χαρακτήρα.

Αναφορικά με τη λειτουργία στο πλαίσιο της παρούσας Υποδράσης η ΠΚΜ θα προχωρήσει στα εξής:

• Διασύνδεση βάσης με βάσεις ανοιχτών δεδομένων, όπως Wikipedia, Europeana, βάσεις Γεω-
γραφικών Πληροφοριών, κλπ.

• Διασύνδεση βάσης με megaplatforms όπως Tripadvisor, Viator, Expedia,  Orbits, κλπ.

• Αναβάθμιση της Διαδικτυακής Πύλης λαμβάνοντας υπόψη τρέχουσες καλές πρακτικές με επί
μέρους ενότητες για κοινά-στόχος, ιδιώτες και διεπιχειρησιακά κοινά. 

• Ηλεκτρονική Βάση Τουριστικών Προϊόντων θα ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες και τα δεδο-
μένα των δράσεων του Υποέργου 1. Θα αποτελεί το κεντρικό αποθετήριο (Central Repository)
περιεχομένου το οποίο θα τροφοδοτεί το σύνολο των εφαρμογών. 

• Παροχή  υπηρεσία  βελτιστοποίησης  αποτελεσμάτων  σε  μηχανές  αναζήτησης  (Search  Engine
Optimization). Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η σωστή και στοχευμένη προώθηση της διαδι-
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κτυακής πύλης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα
η εξασφάλιση και ενίσχυση της προβολής του στις σελίδες ηλεκτρονικών Μηχανών Αναζήτησης.

• Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Tour Operators (Τ.Ο.)

Παραδοτέα Δράσης

Παραδοτέο 14: Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για την διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή δραστη-
ριοτήτων σε επιμέρους τουριστικούς πολιτιστικούς προορισμούς της Π.Κ.Μ.

Π14.1 Σχεδιασμός Συστήματος μέτρησης αποτελεσμάτων του έργου 

Π14.2 Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διαδικτυακής Πύλης 

Π14.3 Υπηρεσία Βελτιστοποίησης αποτελεσμάτων (Search Engine Optimization)

Π14.4 Διασύνδεση βάσης με βάσεις ανοιχτών δεδομένων (Wikipedia, κ.λ.π)

Παραδοτέο 15:  Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Τουριστικών Προϊόντων/ Συλλογή και  Επεξεργασία Δεδο-
μένων

Παραδοτέο 16: Διασύνδεση με megaplatforms όπως Tripadvisor, Viator, Exepdia, Orbits, κλπ.

Παραδοτέο 17: Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Tour Operators (Τ.Ο.)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΡΓΟΥ

Το Έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για 18 μήνες.

Στον Πίνακα καταγράφονται τα Παραδοτέα του Έργου και η χρονική τους κατανομή: 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δράση 1: Μελέτη τουριστι-
κής ταυτότητας της ΠΚΜ.

Παραδοτέο 1: Ολοκληρωμένο 
σχέδιο δράσης τουριστικής 
προβολής και δημιουργία οπτι-
κής ταυτότητας (Μελέτη 1).

4

Δράση 2: Δημιουργία θε-
ματικών τουριστικών

εμπειριών

Παραδοτέο 2: Δημιουργία θε-
ματικών τουριστικών προϊ-
όντων και εμπειριών (Μελέτη 
2). Περιλαμβάνει επιπλέον τον 
Όλυμπο, την Θεσσαλονίκη, και 
τον Πολιτισμό σε ότι αφορά την
δημιουργία των διαδρομών και 
των εμπειριών.

12

Δράση 3: Παραγωγή Οπτι-
κού Περιεχομένου Επικοι-

νωνίας

Παραδοτέο 3: Φωτογράφιση 
για την καλύτερη προβολή των 
εμπειρικών προϊόντων και της 
επικοινωνιακής ταυτότητας του
προορισμού Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας (τουλάχιστον 
1.000 φωτογραφίες)

5
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Παραδοτέο 4: Βιντεοσκόπηση 
σε ολόκληρη την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, (του-
λάχιστον 5 θεματικά video).

6

Παραδοτέο 5: Παραγωγή τηλε-
οπτικών και ραδιοφωνικών 
σποτ

7

Δράση 4: Ψηφιακές υποδο-
μές

Παραδοτέο 6: Δημιουργία ψη-
φιακής πλατφόρμας διαχείρι-
σης τελικού προορισμού η 
οποία  θα περιλαμβάνει την 
ψηφιακή απεικόνιση των δια-
δρομών και των μνημείων όπως
προκύπτουν από την μελέτη 2.

14

Παραδοτέο 7: Δημιουργία συ-
μπληρωματικών ψηφιακών 
εφαρμογών (εφαρμογές 
augmented reality,  εφαρμογές 
φορητών συσκευών, 

14

Δράση 5: Ανάπτυξη Διαφη-
μιστικών Υλικών 

Παραδοτέο 8: Έντυπα και λοιπό
διαφημιστικό υλικό

8

Δράση 6: Προβολή στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-

σης

Παραδοτέο 9: Στρατηγικό 
σχέδιο προβολής της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης (Μελέτη 3)

5

Παραδοτέο 10: Δημιουργία και 
διαχείριση λογαριασμών σε 
επιλεγμένα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης για την υλοποίηση 
του στρατηγικού σχεδίου προ-
βολής

18

Δράση 7: Συνδυασμένες
Ενέργειες τουριστικής προ-

βολής

Παραδοτέο 11: Διαφημιστική 
προβολή σε εγχώρια και διεθνή
ΜΜΕ (Media ΡΙan)

18Παραδοτέο 12: Γενικές και ειδι-
κές θεματικές καταχωρήσεις 
στον ελληνικό και διεθνή τύπο

Παραδοτέο 13: Γενικά και θε-
ματικά web banners.

Δράση 8: Μηχανισμός Πα-
ρακολούθησης 

Παραδοτέο 14: Ανάπτυξη εφαρ-
μογών ΤΠΕ για την διαχείριση, 
προσέλκυση, οργάνωση και 
προβολή δραστηριοτήτων σε 
επιμέρους τουριστικούς πολιτι-
στικούς προορισμούς της 
Π.Κ.Μ.

12
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Παραδοτέο 15: Ηλεκτρονική 
Βάση Δεδομένων Τουριστικών 
Προϊόντων

12

Παραδοτέο 16: Διασύνδεση με 
megaplatforms όπως 
Tripadvisor, Viator, Exepdia, 
Orbits, κλπ.

10

Παραδοτέο 17: Online Εφαρμο-
γή Επιμόρφωσης Επαγγελμα-
τιών Tour Operators (Τ.Ο.)

14

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το προαναφερθέν  συνολικό αντικείμενο  του έργου του Αναδόχου τηρώντας τις  ειδικές  απαιτήσεις  του
έργου, εκτελείται ως ακολούθως:

Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

 την υποβολή του Σχεδίου Υλοποίησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης

 την υλοποίηση των τελικά προκρινόμενων ενεργειών που προκύπτουν από το Σχέδιο Υλοποίησης
τις υποβάλλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή

 τη συνεχή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του συνολικού έργου.

Το Σχέδιο Υλοποίησης είναι δυνατό να αναθεωρείται, να επικαιροποιείται και να εξειδικεύεται περαιτέρω
κατόπιν υποδείξεως και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την πορεία εξέλιξης του έργου.

Αναλυτικότερα,  πριν  την  υλοποίηση  κάθε  ενέργειας  ο  Ανάδοχος  υποβάλλει  ολοκληρωμένη  πρόταση
υλοποίησής  της  με  αναλυτική  περιγραφή  της,  τεκμηρίωση  της  αποτελεσματικότητάς  της,  ανάλυση  και
τεκμηρίωση  του  κόστους  και  στην  περίπτωση  ανάληψης  ενέργειας  από  τρίτους,  προδιαγραφές
παραδοτέων,  εκτιμώμενο κόστος, χρονοδιάγραμμα,  μέσα υλοποίησης και ενδεχομένως άλλες αναγκαίες
κατά περίπτωση λεπτομέρειες. 

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της κάθε προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή,
με έγγραφη έγκριση της πρότασης του Αναδόχου .

Για κάθε παραδοτέο, η Αναθέτουσα Αρχή συγκαλεί την Επιτροπή παρακολούθησης και Παραλαβής προκει-
μένου να το ελέγξει και να συντάξει σχετικό πρακτικό.

Το ακριβές περιεχόμενο των Παραδοτέων, μετά και την τεχνική προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι λε-
πτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής, Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και
Αναδόχου, θα καθορίζονται στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί στενά με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου:

 να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με το περιεχόμενο των
επιμέρους παραδοτέων,

 να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,

 να τηρήσει το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών και να μεριμνήσει εγκαίρως
για όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες έως την ολοκλήρωση τους,

 να αντιμετωπίζει με ευελιξία τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν ως προς το χρονοδιάγραμμα
και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των παραδοτέων,
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 να υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων έτσι ώστε να πα-
ρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,

 να δώσει έμφαση στη ρεαλιστικότητα του προγραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών σε σχέση
με τις δυνατότητές του, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή,

 να παραδίδει εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρες αρχείο με όλα τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρί-
ωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών που αναλαμβάνει,

  να παραδίδει στο τέλος κάθε διμήνου από την έναρξη υλοποίησης του έργου Έκθεση Αναφοράς
Προόδου, στην οποία θα κάνει αναφορά στον προγραμματισμό, στην πρόοδο και στην ολοκλή-
ρωση των ως άνω παραδοτέων, εντός του διμήνου  αναφοράς.

Επίσης, ο Ανάδοχος πιθανά να κληθεί να συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις αλλά και σε ενέργειες προβο -
λής και δημοσιότητας του έργου, προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών του στο
ευρύ κοινό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Η Αναθέτουσα Αρχή – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιούργησε μέσω της ιστοσελίδας:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el

το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, 

Η Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, εξήγαγε το αρχείο σε μορφή .xml (το οποίο δεν
είναι αναγνώσιμο) και το  ανάρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης  στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά στο ΕΣΗΔΗΣ ως αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης   

Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΕΕΕΣ  συμπληρώνοντας  και  επιλέγοντας  τα  κατάλληλα  πεδία
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Ο οικονομικός Φορέας:

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον
Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. 
Στην  ιστοσελίδα  αυτή,  πρέπει  να  επιλέξει  «Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  τηλεφορτώσει  («ανεβάσει»)  το  αρχείο  του
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από τον
αναθέτοντα φορέα, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά
στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση
κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως
αρχείο  PDF  μέσω  του  Chrome  (έχει  ήδη  ενσωματωμένη  λειτουργία  εκτύπωσης  PDF).  Διαφορετικά,  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον
Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε)  Υποβάλλει  και  το  αυτό  αρχείο  του  ΕΕΕΣ  σε  μορφή .pdf  στο  φάκελο  της  προσφοράς  του  με  τα  δικαιολογητικά
συμμετοχής.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει  στην  ένωση.(Άρθρο 93 Ν 4412/2016). Το ίδιο ισχύει  και όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων.   

Επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν
τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.
β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες
μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η
Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για
κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών,
συνεταιρισμών  κλπ),  πρέπει  να  δίνεται,  για  κάθε  έναν  συμμετέχοντα  οικονομικό  φορέα,  χωριστό  ΕΕΕΣ,  στο  οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα: 
(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται   μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο   του οικονομικού φορέα
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των
διατάξεων περί  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.(Κανονισμός (ΕΕ)  2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2(β-γ) του παρόντος
άρθρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – . Υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα
Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

(στο προτεινόμενο,  από τον υποψήφιο Ανάδοχο,
σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης
Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο
(ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος

(από – έως)

ΕΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Σημειώνεται  ότι  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς έχει  συνταχθεί  με γνώμονα την πληρέστερη
εκτέλεση του έργου της προς ανάθεση τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
των προωθητικών ενεργειών, ήτοι την εκτέλεση της Δράσης 3, τη Δράσης 5, τη Δράσης 6 και τη Δράσης 7.

Για τις ανωτέρω Δράσεις το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε:

 -860.000,00€ άνευ ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τη Δράση 3, τη Δράση  5, τη Δράση 6 και τη Δράση 7 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12
και ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 13)  και 

-σε 863.548,39€ άνευ ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τη Δράση 7 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11),

δηλαδή  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  καταβληθεί  στον  ανάδοχο  το  σύνολο  της  προϋπολογισθείσας
δαπάνης των ανωτέρω Δράσεων, προκειμένου ο τελευταίος να τις εκτελέσει στο πλαίσιο της σύμβασης.

Ωστόσο,  οι  προσφέροντες  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  υπολογισμός  της  βαθμολογίας  της
Οικονομικής Προσφοράς τους και σύγκριση μεταξύ των οικονομικών προσφορών που θα υποβληθούν, θα
δηλώσουν στην Οικονομική Προσφορά τους ποσοστό επί τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
των Δράσεων , όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, που θα αφορά την αμοιβή τους.

Εν συνεχεία θα υπολογίσουν το ποσό που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού  επί τοις εκατό επί
της προϋπολογισθείσας δαπάνης, το οποίο θα αφορά την αμοιβή τους, προκειμένου να προσδιορίσουν τη
συνολική τους οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα ΙV οικονομικής προσφοράς,

Οι  προσφέροντες  καλούνται  να  μελετήσουν  τα  παρακάτω   έντυπα  και  να  υποβάλλουν  υποχρεωτικά
συμπληρωμένο το  υπόδειγμα  ΙV οικονομικής προσφοράς που αποτελείται από τα έντυπα Α, Β, Γ , Δ και Ε.

ΕΝΤΥΠΟ Α

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

1. Για  τις  πάσης  φύσεως  προωθητικές  ενέργειες  (δράσεις  προβολής,  δημιουργία  περιεχομένου,
καμπάνιες  κλπ),  παραγωγές  (video,  φωτογραφιών,  σποτς,  εντύπων,  διαφημιστικού  και
προωθητικού  υλικού  κλπ)  και  άλλες  ενέργειες  (π.χ.  μελέτες,  έρευνες,  κειμενογραφήσεις,
μεταφράσεις κλπ) που αναλαµβάνονται από τρίτους, προϋπολογισμού 860.000,00€ άνευ ΦΠΑ, η
αµοιβή  του  προσφέροντος  (υποψήφιου  αναδόχου)  θα  ανέρχεται  σε  ποσοστό  ……  ............(…)%
[ολογράφως και αριθµητικώς] επί του   ποσού άνευ ΦΠΑ

Για  τις  ενέργειες  που  θα  πραγµατοποιηθούν  από  τον  ίδιο  τον  Ανάδοχο  καταβάλλεται  το  σχετικό  –
εγκεκριµένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου.  

2. Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) προϋπολογισμού 863.548,39€
άνευ  ΦΠΑ,η  αµοιβή  του προσφέροντος  (υποψήφιου ανάδοχου)  θα ανέρχεται  σε  ποσοστό  .......
……............ (…)% [ολογράφως και αριθµητικώς] επί του ποσού άνευ ΦΠΑ και µετά τις εκπτώσεις επί
του επίσηµου τιµοκαταλόγου του Μέσου
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ΕΝΤΥΠΟ Β 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ
Σ ΠΑΡΑΔΟΤΕ-

ΟΥ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ-
ΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Δράση 1: Μελέτη
τουριστικής  ταυ-
τότητας της ΠΚΜ.

Παραδοτέο  1:
Ολοκληρωμένο
σχέδιο  δράσης
τουριστικής  προ-
βολής  και  δη-
μιουργία  οπτικής
ταυτότητας  (Με-
λέτη 1).

188.387,10 45.212,90 233.600,00  

Δράση  2:  Δη-
μιουργία  θεματι-
κών  τουριστικών
εμπειριών

Παραδοτέο  2:  Δη-
μιουργία  θεματι-
κών  τουριστικών
προϊόντων  και
εμπειριών  (Με-
λέτη  2).  Περιλαμ-
βάνει  επιπλέον
τον  Όλυμπο,  την
Θεσσαλονίκη,  και
τον  Πολιτισμό  σε
ότι αφορά την δη-
μιουργία των δια-
δρομών  και  των
εμπειριών.

495.887,09 119.012,91 614.900,00  
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Δράση  4:
Ψηφιακές
υποδομές

Παραδοτέο  6:  Δη-
μιουργία  Ψηφια-
κής  πλατφόρμας
διαχείρισης  τελι-
κού προορισμού η
οποία θα περιλαμ-
βάνει  την  ψηφια-
κή απεικόνιση των
διαδρομών  και
των  μνημείων
όπως  προκύπτουν
από την μελέτη 2.

125.000,00 30.000,00 155.000,00  

Παραδοτέο  7:  Δη-
μιουργία  συμπλη-
ρωματικών  ψη-
φιακών  εφαρμο-
γών  (εφαρμογές
augmented reality,
εφαρμογές  φορη-
τών συσκευών)

65.000,00 15.600,00 80.600,00  

Δράση  8:
Μηχανισμός
Παρακολούθηση
ς

Παραδοτέο  14:
Ανάπτυξη  εφαρ-
μογών ΤΠΕ για την
διαχείριση,  προ-
σέλκυση,  οργάνω-
ση  και  προβολή
δραστηριοτήτων
σε επιμέρους του-
ριστικούς  πολιτι-
στικούς  προορι-
σμούς της Π.Κ.Μ.

97.500,00 23.400,00 120.900,00  
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Παραδοτέο  15:
Ηλεκτρονική  Βάση
Δεδομένων Τουρι-
στικών Προϊόντων

45.000,00 10.800,00 55.800,00  

Παραδοτέο  16:
Διασύνδεση  με
megaplatforms
όπως  Tripadvisor,
Viator,  Exepdia,
Orbits, κλπ.

10.000,00 2.400,00 12.400,00  

Παραδοτέο  17:
Online  Εφαρμογή
Επιμόρφωσης
Επαγγελματιών
Tour  Operators
(Τ.Ο.)

50.000,00 12.000,00 62.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 1.076.774,19 258.425,81 1.335.200,00  

Τα έντυπα  Γ  και Δ που ακολουθούν αφορούν τις δράσεις:

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Δράση  3:
Παραγωγή
Οπτικού
Περιεχομένου
Επικοινωνίας

Παραδοτέο  3:
Φωτογράφιση  για
την  καλύτερη
προβολή  των
εμπειρικών
προϊόντων  και  της
επικοινωνιακής
ταυτότητας  του
προορισμού
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας
(τουλάχιστον  1.000
φωτογραφίες)

64.516,13 15.483,87 80.000,00

Παραδοτέο  4:
Βιντεοσκόπηση  σε
ολόκληρη  την
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας,
(τουλάχιστον  5

129.032,26 30.967,74 160.000,00
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θεματικά video).

Παραδοτέο  5:
Παραγωγή
τηλεοπτικών  και
ραδιοφωνικών σποτ

162.419,35 38.980,65 201.400,00

Δράση  5:
Ανάπτυξη
Διαφημιστικών
Υλικών 

Παραδοτέο  8:
Έντυπα  και  λοιπό
διαφημιστικό υλικό

135.483,87 32.516,13 168.000,00

Δράση  6:
Προβολή  στα
Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης

Παραδοτέο  9:
Στρατηγικό  σχέδιο
προβολής  της
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας  στα
Μέσα  Κοινωνικής
Δικτύωσης  (Μελέτη
3)

23.387,10 5.612,90 29.000,00

Παραδοτέο  10:
Δημιουργία  και
διαχείριση
λογαριασμών  σε
επιλεγμένα  Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης  για  την
υλοποίηση  του
στρατηγικού
σχεδίου προβολής

230.645,16 55.354,84 286.000,00

Δράση  7:
Συνδυασμένες
Ενέργειες
τουριστικής
προβολής

Παραδοτέο  11:
Διαφημιστική
προβολή  σε
εγχώρια  και  διεθνή
ΜΜΕ (Media ΡΙαη)

863.548,39 207.251,61 1.070.800,00

Παραδοτέο  12:
Γενικές  και  ειδικές
θεματικές
καταχωρήσεις  στον
ελληνικό και διεθνή
τύπο

54.838,71 13.161,29 68.000,00

Παραδοτέο  13:
Γενικά και θεματικά
web banners.

59.677,42 14.322,58 74.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.723.548,39 413.651,61 2.137.200,00

ΕΝΤΥΠΟ  Γ’ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α Α. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Ηµισέλιδη  4χρ./Α/Μ

Ολοσέλιδη  4χρ./Α/Μ

Σαλόνι  4χρ./ΑΜ
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Προσαρµογή µακέτας σε άλλο µέγεθος
4χρ./ΑΜ

Μετατροπές  σε  υπάρχουσα  µακέτα
4χρ./ΑΜ

ΟΜΑ∆Α Β. ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Ηµισέλιδη  4χρ./Α/Μ

Ολοσέλιδη  4χρ./Α/Μ

Σαλόνι  4χρ./ΑΜ

Μακέτα ½ σελίδας  4χρ./ΑΜ

Μακέτα  µικρότερη  από  ¼  σελίδας
4χρ./ΑΜ

Προσαρµογή µακέτας σε άλλο µέγεθος
4χρ./ΑΜ

Μετατροπές  σε  υπάρχουσα  µακέτα
4χρ./ΑΜ

ΟΜΑ∆Α  Γ. ΕΝΤΥΠΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Concept Μονόφυλλου

Concept ∆ίπτυχου

Concept Τρίπτυχου

Concept 8σέλιδου

Μακέτα µονόφυλλου

Μακέτα δίπτυχου

Μακέτα τρίπτυχου

Μακέτα οκτασέλιδου

Μακέτα  εντύπου  έως  16  σελίδες  /
σελίδα

Μακέτα εντύπου έως 32  σελίδες/  ανά
σελίδα

Μακέτα εντύπου άνω των 32 σελίδων

Μετατροπές σε υπάρχουσα µακέτα

Κόστος στοιχειοθεσίας /σελίδα

Προσαρµογές µακέτας

Μακέτα για Folder 

Μακέτα για υλικά εταιρικής ταυτότητας 

Μακέτα  αναμνηστικών/διαφημιστικών
δώρων

Επεξεργασία Φωτογραφιών

ΟΜΑ∆Α Δ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Σενάριο τηλεόρασης (20-40 sec)
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Σενάριο ραδιοφώνου (20-40 sec)

Σενάριο για βίντεο 2-2,5 min

Supers

Story Board ταινίας ανά καρέ

Pack – shot ταινίας

ΟΜΑ∆Α Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Concept Web Banner

Παραγωγή Web Banner

Προσαρμογές σε διάσταση & κείμενο

Concept  Social  Media  Ads  (Facebook,
Instagram, Twitter)

Μακέτα για Social Media Ads (Facebook,
Instagram, Twitter)

Μακέτα Newsletter

Μακέτα Website / Microsite

ΟΜΑ∆Α ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Πρωτογενές  Περιεχόμενο  –
Κειμενογράφηση / σελίδα

Μετάφραση  σε  Αγγλικά,  Γαλλικά,
Ιταλικά, Γερμανικά / σελίδα

Μετάφραση  σε  Ρώσικα,  Τούρκικα,
Κινέζικα / σελίδα

Μετάφραση σε άλλη γλώσσα / σελίδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΠΟΥ  Γ

Οι παραπάνω  τιμές  αναφέρονται  σε μία μονάδα μέτρησης για  το  κάθε είδος (π.χ.  1  ολοσέλιδη,  1
σαλόνι, 1 σενάριο, 1 μακέτα κοκ.) και για όλα τα είδη δημιουργικών εργασιών. Οι παραπάνω τιμές θα
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης
ποσότητας ανά είδος.

Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
δοθέντος  ότι  ο  ανάδοχος  θεωρεί  τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής  των οικονομικών συνθηκών ως
ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
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ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Δ1.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΤΑΙΝΙΩΝ,  VIDEO ΚΑΙ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Βιντεοσκόπηση  (Συμπεριλαμβανομένης
αμοιβής κάμεραμαν) / συνεργείο ανά 8ωρο

Φωτογράφιση  (Συμπεριλαμβανομένης
αμοιβής του φωτογράφου) / 8ωρο

360ο Πανοραμική  Φωτογράφιση
(Συμπεριλαμβανομένης  αμοιβής  του
φωτογράφου)

Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ / video

Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ 20-40"
Computer Graphics (Post Production)

Παραγωγή  τηλεοπτικού  σποτ  20-40"  3D
Animation

Αμοιβή εκφωνητή / ταινία

Cut version 20"

Κόστος μουσικής βιβλιοθήκης

Τελική κόπια BETACAM SP

Τελική κόπια Digital Beta

Τελική κόπια DVD ή Mini DV ή DVCPRO

Κόστος mpeg ταινίας

Παραγωγή  ρ/φ  μηνύματος  20-40"  από  τη
διαφημιστική ταινία

Παραγωγή  ρ/φ  μηνύματος  20-40"  με
εκφωνητές που κάνουν διάλογο μεταξύ τους

Εκφωνητής (σύμφωνα με τιμοκατάλογο του
σωματείου)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΠΟΥ  Δ1

Δ2.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΝΤΥΠΩΝ  &
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Μονόφυλλο Α4, velvet 130gr

Πολυσέλιδο  έντυπο  άνω  των  32  σελίδων,
200γρ Velv. Εξώφ. - 130γρ Velv. Εσωτ. 10X21

Πολυσέλιδο  έντυπο  άνω  των  80  σελίδων,
200γρ Velv. Εξώφ. - 130γρ Velv. Εσωτ. 10X21

Folder 250γρ Velv. 23Χ33 κοπτικό-δίπλωμα-
κόλλημα

Καρτ ποστάλς 9x14 cm
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USB 4GB

Στυλό

Νame tag βαλίτσας

T-shirt

Τσάντα συνεδρίου

Κούπα

Καρφίτσα

Διακοσμητικά αντικείμενα λαϊκής τέχνης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΥΠΟΥ  Δ2

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 video, 1 έντυπο κοκ.)
και για όλα τα είδη εργασιών. Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε
κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 

Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
δοθέντος  ότι  ο  ανάδοχος  θεωρεί  τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής  των οικονομικών συνθηκών ως
ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

Προσοχή: Η αναγραφή των παραπάνω τιμών είναι υποχρεωτική από τον διαγωνιζόμενο.
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                               ΕΝΤΥΠΟ Ε-ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο  Πίνακας  του  ΕΝΤΥΠΟΥ  Ε  περιλαμβάνει  ενδεικτικά  και  πραγματικά  κόστη  και  θα  χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου. Τα
στοιχεία του Πίνακα που συμπληρώνονται με βάση τα Α-Δ της προσφοράς πρέπει να ταυτίζονται.

Με  βάση  τις  προσφερόμενες  τιμές  στα  προηγούμενα  έντυπα  Α,  Β,  Γ  και  Δ  συμπληρώνεται  και
υπογράφεται από τον προσφέροντα και ο πίνακας που ακολουθεί 

 Επιμέρους Δράση του έργου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Π/Υ)
ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΟ  %
ΕΠΙ  ΤΟΥ   Π/Υ
ΓΙΑ Α ΚΑΙ Β/

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ €

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

[α] [β] [γ]

Α.

Δράση 3, 

Δράση 5, 

Δράση 6, 

Δράση 7 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12),

Δράση 7 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 13)

ΑΜΟΙΒΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ

860.000,00 

...% Π/Υ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝ
ΕΤΑΙ   ΕΝΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ
ΤΟΥ 100

=Α[α]  Χ  Α[β]
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ΤΟ
ΠΟΣΟ  ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ....% ΣΤΟΝ
Π/Υ 860.000,00 

Β.

Δράση 1, 

Δράση 2, 

Δράση 4, 

Δράση 8  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

1.076.774,19

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ  ΠΟΣΟ  ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €

Γ.
Συνολικό κόστος πινάκων Γ, Δ1
και Δ2  ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ  ΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ  Γ,  Δ1  και
Δ2 ΣΕ €

  Δ.

Δράση 7 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11)  

ΑΜΟΙΒΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ

863.548,39

...% Π/Υ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝ
ΕΤΑΙ   ΕΝΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ
ΤΟΥ 100

 =Γ[α] Χ Γ[β]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  ΤΟ
ΠΟΣΟ  ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ...% ΣΤΟΝ
Π/Υ  863.548,39 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α[γ] + Β[γ] + Γ[γ]+ Δ[γ] =
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 Η συνολική τιμή προσφοράς συμπληρώνεται στο πεδίο που είναι σημειωμένο με κόκκινο χρώμα και
προκύπτει αθροίζοντας τα ποσά που αναφέρονται στην τελευταία στήλη ως εξής :  

Α[γ] + Β[γ] + Γ[γ] +Δ[γ]  =Συνολική τιμή προσφοράς 

 Ωστόσο, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, το τελικό ποσό της Σύμβασης προκύπτει ως εξής:

Προσφορά σε € για Δράσεις 1,2,4,8+ 860.000,00€+ 863.548,39€ + ΦΠΑ 24%=Τελικό Ποσό σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας …………………………………

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν………………………………… για ΕΥΡΩ …………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας
για  την   συμμετοχή  του/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................  Διακήρυξη  για  την
ανάδειξη  αναδόχου  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης.  με  αντικείμενο
……………………………………………………………………………  και  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών
την………………………………
Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στην  ανωτέρω  απορρέουσες  υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε πέντε
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για χρονικό διάστημα ………………………………….
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης : …………………………………………………………………………………………………………………… Ημερομηνία Έκδοσης :
………………………………………………………………………………………………. 
Προς Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας
για  την   συμμετοχή  του/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................
Διακήρυξη.................................................... για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης. με
αντικείμενο ……………………………………………………………………………» 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή
της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας
καταβάλλουμε  χωρίς  αντίρρηση,  ολικά  ή  μερικά,  σε  περίπτωση  ολικού  ή  μερικού  καταλογισμού  της
εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει  μέχρις  ότου αυτή μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.  Δ/νση : ……………..
Τ.Κ.: ……………………
Τηλέφωνο : 2313  ΧΧΧΧΧ
Fax : 2313 ΧΧΧΧΧ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …-…-201..., ημέρα ………, οι συμβαλλόμενοι, αφενός η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας,  αποκαλούμενη  στο  εξής  «η  Αναθέτουσα  Αρχή»,  που  εδρεύει  26ης  Οκτωβρίου  64,
Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω για την υπογραφή της παρούσας από …..…. και
αφετέρου η εταιρεία «……………..», αποκαλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος», που εδρεύει . ………………  και
εκπροσωπείται  νόμιμα εν προκειμένω από τον κ.  …………………….., συνομολόγησαν τη σύμβαση αυτή και
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την αριθμ.520/13-3-2018 (ΑΔΑ Ω28Γ7ΛΛ-Ι1Θ.) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ
προκηρύχθηκε  τακτικός  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  για  την  επιλογή  αναδόχου  του  έργου  «ΥΠΟΕΡΓΟ  1:
«Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». 

Το υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης
με αρ. πρωτ. 5060/ 13.10.2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5009748. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ

Με την  απόφαση αριθμ.  ………/……/..201..  της  Οικονομικής  Επιτροπής ΠΚΜ κατακυρώθηκε  το  ανωτέρω
υποέργο παροχής υπηρεσιών, στον «………………...» 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων  (Αναθέτουσα  Αρχή)  αναθέτει  στον  δεύτερο  των
συμβαλλομένων (Ανάδοχο) και  αυτός αναλαμβάνει  την υποχρέωση να υλοποιήσει  το έργο  ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
«Ολοκληρωμένο  σχέδιο  προώθησης  τουρισμού  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας»  με  τους
ακόλουθους όρους και συμφωνίες τους οποίους οι Συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
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ΆΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προώθησης τουρισμού στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει τις κάτωθι οχτώ (8) Δράσεις με τα επιμέρους παραδο-
τέα: 

 Δράση 1: Μελέτη τουριστικής ταυτότητας της ΠΚΜ

Παραδοτέο 1:  Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής και δημιουργία οπτικής ταυτότητας
(Μελέτη 1).

 Δράση 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών

Παραδοτέο 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών προϊόντων και εμπειριών (Μελέτη 2). Περιλαμβάνει επι-
πλέον τον Όλυμπο, την Θεσσαλονίκη, και τον Πολιτισμό σε ότι αφορά την δημιουργία των διαδρομών και
των εμπειριών.

 Δράση 3: Παραγωγή Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνίας

Παραδοτέο 3: Φωτογράφιση για την καλύτερη προβολή των εμπειρικών προϊόντων και της επικοινωνιακής
ταυτότητας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τουλάχιστον 1.000 φωτογραφίες)

Παραδοτέο 4: Βιντεοσκόπηση σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (τουλάχιστον 5 θεματικά
video).

Παραδοτέο 5: Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ

 Δράση 4: Ψηφιακές υποδομές

Παραδοτέο 6: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης τελικού προορισμού η οποία  θα περιλαμ-
βάνει την ψηφιακή απεικόνιση των διαδρομών και των μνημείων όπως προκύπτουν από την μελέτη 2.

Παραδοτέο 7: Δημιουργία συμπληρωματικών ψηφιακών εφαρμογών (εφαρμογές augmented reality,  εφαρ-
μογές φορητών συσκευών),.

 Δράση 5: Ανάπτυξη Διαφημιστικών Υλικών

Παραδοτέο 8: Έντυπα και λοιπό διαφημιστικό υλικό

 Δράση 6: Προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Παραδοτέο 9: Στρατηγικό σχέδιο προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Μελέτη 3)

Παραδοτέο 10: Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών σε επιλεγμένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προβολής

 Δράση 7: Συνδυασμένες Ενέργειες τουριστικής προβολής

Παραδοτέο 11: Διαφημιστική προβολή σε εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ (Media ΡΙαη)

Παραδοτέο 12: Γενικές και ειδικές θεματικές καταχωρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο

Παραδοτέο 13: Γενικά και θεματικά web banners.

 Δράση 8: Μηχανισμός Παρακολούθησης

Παραδοτέο 14: Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για την διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή δραστη-
ριοτήτων σε επιμέρους τουριστικούς πολιτιστικούς προορισμούς της Π.Κ.Μ.

Παραδοτέο 15: Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Τουριστικών Προϊόντων

Παραδοτέο 16: Διασύνδεση με megaplatforms όπως Tripadvisor, Viator, Exepdia, Orbits, κλπ.

Παραδοτέο 17: Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Tour Operators (Τ.Ο.)
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ΆΡΘΡΟ 2-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από   αιτιολογημένη  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου.  Αν λήξει  η συνολική διάρκεια της σύμβασης,  χωρίς να υποβληθεί  εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή,  αν λήξει  η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος   Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016
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ΆΡΘΡΟ 3- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης,
της τεχνικής του προσφοράς και της σχετικής Διακήρυξης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ του Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Επίσης  ο
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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ΆΡΘΡΟ 4 -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το  προσωπικό  που  απασχολείται  από  τον  Ανάδοχο  πρέπει  να  είναι  ικανό,  αριθμητικά  επαρκές  και
ειδικευμένο, με τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα κατά τις κείμενες διατάξεις  και κανονισμούς. Ο
Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Αναθέτοντος, των προστηθέντων του και τρίτων για όλες τις πράξεις και
παραλείψεις του προσωπικού αυτού κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι
πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  ως  προς  το
απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  τρίτων  θα
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της και αν ο Αναθέτων ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει
οποιοδήποτε ποσό για τους παραπάνω λόγους θα δικαιούται να το παρακρατήσει από την οφειλόμενη
αμοιβή, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων του κατά του Αναδόχου.

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του  προσωπικού  του  Αναδόχου  που  απασχολείται  στο  έργο,  ούτε  μεταξύ  του  Αναδόχου  και  του
προσωπικού της Αναθέτουσας  Αρχής.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  μισθοδοτεί,  ασφαλίσει  και  διατηρεί
ασφαλισμένο  το  προσωπικό  του  στους  αρμόδιους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  καθ’  όλη τη  συμβατική
διάρκεια του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η  έγγραφη  επικοινωνία  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου  (Έγγραφα,  Εντολές)
πραγματοποιείται  ταχυδρομικά,  τηλεγραφικά,  τηλετυπικά  ή  τηλεομοιοτυπικά  ή  και  ιδιοχείρως,  ως
ακολούθως:

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας,

Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

 Ταχ. Δνση:  26ης Οκτωβρίου 64

Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδ.: 54627

Τηλ.: 2313 319144 fax: 2313 319 135

Για τον Ανάδοχο:

<Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ. κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . . Τηλ.: . . . . . . .. . fax. . . . . . . . . ..>

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του
Εγγράφου και την απόδειξή της.

Όποτε  στη  Σύμβαση  γίνεται  λόγος  για  ειδοποίηση,  κοινοποίηση,  συμφωνία,  έγκριση,  βεβαίωση,
πιστοποίηση  ή  απόφαση,  και  εφόσον  δεν  προβλέπεται  άλλως,  η  εν  λόγω  ειδοποίηση,  κοινοποίηση,
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
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ΆΡΘΡΟ 6- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
(ΕΠΠΕ)

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  Παράρτημα  Iτης  παρούσας,  η  οποία  θα  εισηγείται   στο  αρμόδιο
αποφαινόμενο  όργανο  ,  την  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  όλα  τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και  παράταση  της  διάρκειας  της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
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ΆΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ

Το συμβατικό τίμημα ορίζεται με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ήτοι συμβατικού τιμήματος ..…
€,  πλέον  του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (…). 

Οι ανωτέρω τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου,
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Αναθέτοντος.
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ΆΡΘΡΟ 8- ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή του τιμήματος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ,
σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που  ισχύουν  στο  Δημόσιο  Τομέα  και  μετά  την  αφαίρεση  των  νόμιμων
κρατήσεων.

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι οριζόμενες από τον νόμο και
της όρους της σχετικής διακήρυξης.

Οι  πληρωμές  πραγματοποιούνται   με  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  με  την  έκδοση  σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής για κάθε επιμέρους παραδοτέο από την  αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με το
οποίο θα πιστοποιείται  η  εμπρόθεσμη και  προσήκουσα εκτέλεση κάθε παραδοτέου και  η  αξία   αυτού
σύμφωνα με τη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.

Ο τρόπος πληρωμής προσδιορίζεται ως ακολούθως : 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ

 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Δράση  1:  Μελέτη  τουριστικής
ταυτότητας της ΠΚΜ.

Παραδοτέο  1:
Ολοκληρωμένο  σχέδιο
δράσης  τουριστικής
προβολής  και  δημιουργία
οπτικής  ταυτότητας
(Μελέτη 1).

4 6,73%

Δράση  2:  Δημιουργία  θεματικών
τουριστικών εμπειριών

Παραδοτέο  2:  Δημιουργία
θεματικών  τουριστικών
προϊόντων  και  εμπειριών
(Μελέτη  2).  Περιλαμβάνει
επιπλέον τον Όλυμπο, την
Θεσσαλονίκη,  και  τον
Πολιτισμό  σε  ότι  αφορά
την  δημιουργία  των
διαδρομών  και  των
εμπειριών.

12 17,71%

Δράση  3:  Παραγωγή  Οπτικού
Περιεχομένου Επικοινωνίας

Παραδοτέο  3:
Φωτογράφιση  για  την
καλύτερη  προβολή  των
εμπειρικών προϊόντων και
της  επικοινωνιακής
ταυτότητας  του
προορισμού  Περιφέρεια
Κεντρικής  Μακεδονίας
(τουλάχιστον  1.000
φωτογραφίες)

5 2,30%
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Παραδοτέο  4:
Βιντεοσκόπηση  σε
ολόκληρη  την  Περιφέρεια
Κεντρικής  Μακεδονίας,
(τουλάχιστον  5  θεματικά
video).

6 4,61%

Παραδοτέο  5:  Παραγωγή
τηλεοπτικών  και
ραδιοφωνικών σποτ

7 5,80%

Δράση 4: Ψηφιακές υποδομές Παραδοτέο  6:  Δημιουργία
ψηφιακής  πλατφόρμας
διαχείρισης  τελικού
προορισμού  η  οποία   θα
περιλαμβάνει  την
ψηφιακή  απεικόνιση  των
διαδρομών  και  των
μνημείων  όπως
προκύπτουν  από  την
μελέτη 2.

14 4,46%

Παραδοτέο  7:  Δημιουργία
συμπληρωματικών
ψηφιακών  εφαρμογών
(εφαρμογές  augmented
reality,   εφαρμογές
φορητών συσκευών, 

14 2,32%

Δράση  5:  Ανάπτυξη  Διαφημιστικών
Υλικών 

Παραδοτέο  8:  Έντυπα  και
λοιπό διαφημιστικό υλικό

8 4,84%

Δράση  6:  Προβολή  στα  Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης

Παραδοτέο  9:  Στρατηγικό
σχέδιο  προβολής  της
Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  στα  Μέσα
Κοινωνικής  Δικτύωσης
(Μελέτη 3)

5 0,84%

Παραδοτέο  10:
Δημιουργία και διαχείριση
λογαριασμών  σε
επιλεγμένα  Μέσα
Κοινωνικής  Δικτύωσης για
την  υλοποίηση  του
στρατηγικού  σχεδίου
προβολής

18 8,24%

Δράση  7:  Συνδυασμένες  Ενέργειες
τουριστικής προβολής

Παραδοτέο  11:
Διαφημιστική  προβολή σε
εγχώρια  και  διεθνή  ΜΜΕ
(Media ΡΙan)

18 30,84%
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Παραδοτέο 12: Γενικές και
ειδικές  θεματικές
καταχωρήσεις  στον
ελληνικό και διεθνή τύπο

1,96%

Παραδοτέο 13:  Γενικά και
θεματικά web banners.

2,13%

Δράση  8:  Μηχανισμός
Παρακολούθησης 

Παραδοτέο  14:  Ανάπτυξη
εφαρμογών  ΤΠΕ  για  την
διαχείριση,  προσέλκυση,
οργάνωση  και  προβολή
δραστηριοτήτων  σε
επιμέρους  τουριστικούς
πολιτιστικούς
προορισμούς της Π.Κ.Μ.

12 3,48%

Παραδοτέο  15:
Ηλεκτρονική  Βάση
Δεδομένων  Τουριστικών
Προϊόντων

12 1,61%

Παραδοτέο  16:
Διασύνδεση  με
megaplatforms  όπως
Tripadvisor,  Viator,
Exepdia, Orbits, κλπ.

10 0,36%

Παραδοτέο  17:  Online
Εφαρμογή  Επιμόρφωσης
Επαγγελματιών  Tour
Operators (Τ.Ο.)

14 1,79%

ΣΥΝΟΛΟ  100,00%

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

α)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων και  κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ)Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)1

1  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης  της  κράτησης  0,06%  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.),  καθώς  και  των  λοιπών  λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού
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ΆΡΘΡΟ 9 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά
μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και στο Τεχνικό Μέρος της Προσφοράς
του Αναδόχου.

Σχετικά με το σύνολο των παραδοτέων της κάθε Φάσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης,
την προσφορά του αναδόχου.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων
με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάσταση  των  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016
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ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο  Ανάδοχος  παρέχει  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  πληροφορίες  σχετικές  με  την
υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

Συγκεκριμένα,  το  έργο  του  Αναδόχου  περιλαμβάνει  την  εκπόνηση  και  την  υποβολή  των  ακόλουθων
ενεργειών και παραδοτέων:

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗ-
ΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑ-
ΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δράση 1: Μελέτη τουριστι-
κής ταυτότητας της ΠΚΜ.

Παραδοτέο 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης τουρι-
στικής προβολής και δημιουργία οπτικής ταυτότητας 
(Μελέτη 1).

4

Δράση 2: Δημιουργία θε-
ματικών τουριστικών

εμπειριών

Παραδοτέο 2: Δημιουργία θεματικών τουριστικών 
προϊόντων και εμπειριών (Μελέτη 2). Περιλαμβάνει 
επιπλέον τον Όλυμπο, την Θεσσαλονίκη, και τον Πολι-
τισμό σε ότι αφορά την δημιουργία των διαδρομών 
και των εμπειριών.

12

Δράση 3: Παραγωγή Οπτι-
κού Περιεχομένου Επικοι-

νωνίας

Παραδοτέο 3: Φωτογράφιση για την καλύτερη προ-
βολή των εμπειρικών προϊόντων και της επικοινωνια-
κής ταυτότητας του προορισμού Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας (τουλάχιστον 1.000 φωτογραφίες)

5

Παραδοτέο 4: Βιντεοσκόπηση σε ολόκληρη την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (τουλάχιστον 5 θεμα-
τικά video).

6

Παραδοτέο 5: Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφω-
νικών σποτ

7

Δράση 4: Ψηφιακές
υποδομές

Παραδοτέο 6: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 
διαχείρισης τελικού προορισμού η οποία  θα περι-
λαμβάνει την ψηφιακή απεικόνιση των διαδρομών 
και των μνημείων όπως προκύπτουν από την μελέτη 
2.

14
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Παραδοτέο 7: Δημιουργία συμπληρωματικών ψηφια-
κών εφαρμογών (εφαρμογές augmented reality,  
εφαρμογές φορητών συσκευών, 

14

Δράση 5: Ανάπτυξη
Διαφημιστικών Υλικών 

Παραδοτέο 8: Έντυπα και λοιπό διαφημιστικό υλικό 8

Δράση 6: Προβολή στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-

σης

Παραδοτέο 9: Στρατηγικό σχέδιο προβολής της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Μελέτη 3)

5

Παραδοτέο 10: Δημιουργία και διαχείριση λογαρια-
σμών σε επιλεγμένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για 
την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προβολής

18

Δράση 7: Συνδυασμένες
Ενέργειες τουριστικής προ-

βολής

Παραδοτέο 11: Διαφημιστική προβολή σε εγχώρια 
και διεθνή ΜΜΕ (Media ΡΙan)

18Παραδοτέο 12: Γενικές και ειδικές θεματικές καταχω-
ρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο

Παραδοτέο 13: Γενικά και θεματικά web banners.

Δράση 8: Μηχανισμός
Παρακολούθησης 

Παραδοτέο 14: Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ για την 
διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή 
δραστηριοτήτων σε επιμέρους τουριστικούς πολιτι-
στικούς προορισμούς της Π.Κ.Μ.

12

Παραδοτέο 15: Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Τουρι-
στικών Προϊόντων

12

Παραδοτέο 16: Διασύνδεση με megaplatforms όπως 
Tripadvisor, Viator, Expedia, Orbits, κλπ.

10

Παραδοτέο 17: Online Εφαρμογή Επιμόρφωσης Επαγ-
γελματιών Tour Operators (Τ.Ο.)

14

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΆΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
της «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» με αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ποσού ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  σε  περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της και αποδεσμεύεται τμηματικά , κατά το ποσό που
αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υπηρεσιών   που  παραλήφθηκε  οριστικά  .  Εάν  στο
πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει
εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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ΆΡΘΡΟ 11  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. Σε
κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων
έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που προβλέπονται
στο 4412/2016 καθώς και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία, αλλά και στη σχετική διακήρυξη. 
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ΆΡΘΡΟ 12 -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Αναθέτων μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, σε κάθε περίπτωση που ο
Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Η
παρούσα  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  σε  περίπτωση  λύσης  της  εταιρίας,  πτώχευσης  ή  θέσης  σε
αναγκαστική εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου.

Η ως άνω καταγγελία της σύμβασης από τον Αναθέτοντα επιφέρει και την κατάπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής και την επιβολή των αναφερομένων στο άρθρο 10 κυρώσεων. Πέραν των
ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να αποκαταστήσει και κάθε ζημία του Αναθέτοντος.

Ο Αναθέτων δικαιούται κατά την κρίση του να καταγγείλει  την σύμβαση οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά,
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία
που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας.  Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας,  ο
Αναθέτων υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής
και καλής εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που θα οφείλεται σε αυτόν κατά τους
όρους του νόμου και της παρούσας Σύμβασης, μετά την αφαίρεση και παρακράτηση τυχόν αξιώσεων του
Αναθέτοντος.

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας της Τεχνικής του Προσφοράς επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης  και  δύνανται  να ανακαλούνται  με αιτιολογημένη
απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  οι  υπηρεσίες  που  αφορούν στις  ως άνω τμηματικές  προθεσμίες
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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Άρθρο 13- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  της
Αναθέτουσας Αρχής,  οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο  Ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  χωρίς  την
προηγούμενη  έγγραφη  άδεια  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες
ασυμβίβαστες  με τις  υποχρεώσεις  του απέναντι  στην Αναθέτουσα Αρχή.  Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει  την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της άδεια.

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και
όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά
την παροχή των υπηρεσιών.

Κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  της,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  όλα  τα  εξουσιοδοτημένα  απ’  αυτήν
πρόσωπα  οφείλουν  να  μην  ανακοινώνουν  σε  κανένα,  παρά  μόνο  στα  πρόσωπα  που  δικαιούνται  να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης
του  έργου  και  αφορούν  σε  τεχνικά  ή  εμπορικά  ζητήματα  ή  μεθόδους  υλοποίησης   του  έργου  ή  του
Αναδόχου.

Επειδή το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, επιβάλλεται, ο Ανάδοχος, οποτεδήποτε του
ζητηθεί, να ενημερώνει πλήρως τόσο την Αναθέτουσα Αρχή του Έργου όσο και τις αρμόδια Διαχειριστική
Αρχή.

Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών παραδίδεται
στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  σύμφωνα  με  το  συμβατικό  χρονοδιάγραμμά  του,  αλλά  και  κατά  την  καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης. 

Τα δικαιώματα επί των λογισμικών που ο Ανάδοχος εγκαθιστά, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους.
Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους
όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.

Τα  πνευματικά  και  συγγενικά  δικαιώματα  επί  του  συνόλου  των  υπηρεσιών  του  Αναδόχου  και  των
προϊόντων τους, πλην των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται
και μεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής
πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική Σύμβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους .

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διευκολύνει  την  ανάπτυξη  μελλοντικών  βελτιώσεων  των
παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για αυτά.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε
θέμα  σχετικά  με  τα  πνευματικά  δικαιώματα  των  παραδοτέων  του  έργου  ή  των  δημιουργημάτων  που
χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται
να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να
αναλάβει με δικές του δαπάνες τυχόν δίκες.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε δαπάνη η/και  έξοδα τα οποία θα
κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε
θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου
μέσου. 
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ΆΡΘΡΟ 14 -ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου και
ξεφεύγουν  κατ'  αντικειμενική  κρίση  από  τον  έλεγχο  του  Αναδόχου  και  τα  οποία  ήταν  αδύνατο  να
προβλεφθούν  ή  να  προληφθούν  και  να  αποτραπούν  παρά  τις  προσπάθειες  που  τυχόν  θα  κατέβαλε.
Περιστατικά ανωτέρας βίας προμηθευτών ή προστηθέντων και εντολοδόχων του Αναδόχου δεν θεωρούνται
περιστατικά ανωτέρας βίας για τις σχέσεις των μερών.

Περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου, συμφωνείται ότι αποτελούν λόγο
καθυστέρησης  και  δεν  θεμελιώνουν  αξίωση  αποζημίωσης  υπέρ  του  Αναδόχου  για  τυχόν  δαπάνες  ή
οικονομική  του  επιβάρυνση.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  εγγράφως  στην  ΕΠΠΕ  κάθε
περιστατικό που κατά τα ανωτέρω μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία, και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση του,
άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
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ΆΡΘΡΟ 15 -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της ανατιθέμενης με την παρούσα υπηρεσίας
και προμήθειας ή μέρους της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Απαγορεύεται  και  είναι  άκυρη  -και  χωρίς  έννομα  αποτελέσματα  για  τον  Αναθέτοντα-  κάθε  είδους
μεταβίβαση  ή  εκχώρηση  από  τον  Ανάδοχο  σε  οποιοδήποτε  τρίτο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  κάθε
δικαιώματος, απαίτησης ή αγωγής που τυχόν έχει κατά του Αναθέτοντος από ή σε σχέση με την εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εφάπαξ εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του επί της
αμοιβής  του,  που  απορρέουν  από  την  παρούσα  σύμβαση,  σε  τραπεζικά  ή  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή και  μετά τη νόμιμη αναγγελία ο Αναθέτων θα
αφαιρεί  από  κάθε  πληρωμή  και  θα  παρακρατεί  τις  ακόλουθες  απαιτήσεις  ή  οφειλές,  εφόσον  αυτές
υπάρχουν κατά  τον χρόνο της καταβολής της εκχωρηθείσας ή  ενεχυρασθείσας απαίτησης, ανεξάρτητα από
τον χρόνο γέννησης τους:

α)  κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται

β) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος θα είχε δικαίωμα να την εισπράξει από
τον Αναθέτοντα

γ)  κάθε  οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο  που θα προκύπτει  από το αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας, του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΆΡΘΡΟ 16 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας
ΕΥΔ. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με τις προϋποθέσεις  που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να καταγγείλει  τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση,  κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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ΆΡΘΡΟ 17 -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές μεταξύ των
συμβαλλομένων θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσής τους με φιλικό διακανονισμό.

Σε περίπτωση αποτυχίας του φιλικού διακανονισμού,  αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι  τα
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο.
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ΆΡΘΡΟ 19 -ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:

α) την σύμβαση που θα υπογραφεί με το παράρτημά της

β) Ο Ν.4412/2016

γ) τη τεχνική προσφορά του αναδόχου και 

δ) την αριθμ.135412(4209)/23-03-2018 διακήρυξη 

Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει την σειρά ισχύος των
όρων του καθενός από αυτά σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή την ερμηνεία των όρων
δύο ή περισσότερων τευχών. Ρητά συμφωνείται ότι η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα αποτελεί τη μοναδική
συμφωνία μεταξύ των μερών για την εκτέλεση της υπηρεσίας και προμήθειας και ότι όλα τα έγγραφα που
τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους πριν από την υπογραφή της, εκτός εάν και εφόσον στην παρούσα γίνεται
ρητή και ειδική αναφορά σε αυτά, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις ή συμφωνίες οποιασδήποτε φύσης και
είδους, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα, στερούνται ισχύος και
εν γένει έννομων συνεπειών, δεν δεσμεύουν τα μέρη και δεν θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των
όρων  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί.  Επίσης  συμφωνείται  ότι  όλοι  οι  όροι  της  σύμβασης  που  θα
υπογραφεί είναι εξίσου ουσιώδεις και ότι κάθε τυχόν μελλοντική τροποποίηση θα γίνεται μόνο εγγράφως.

Σε  περίπτωση αμφιβολίας  και  μόνον  ως  προς  τα  θέματα  που δεν  ρυθμίζονται  ειδικά με  την  παρούσα
σύμβαση, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη,  μπορεί  να  τροποποιείται  η  σύμβαση,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου
οργάνου. 

Σε  πίστωση  όλων  των  ανωτέρω,  η  σύμβαση,  αφού  αναγνωσθεί,  θα  μονογραφεί  κατά  φύλλο  και  θα
υπογραφεί από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) θα τηρούνται
στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΚΜ και το άλλο θα παραληφθεί από τον Ανάδοχο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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