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ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «Κατασκευή 
∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας του Έργου “GALET”». 
 
To KΑΠΕ: 
 
Έχοντας ενδεικτικά υπόψη: 
 
Α. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, ως διατάξεις γενικής ισχύος. 
 
Β. Το Π.∆. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17.9.1987) «Ίδρυση Ν.Π.Ι.∆. µε την 
επωνυµία Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας». 
 
Γ. Την υπ’ αρ. ΥΑ 6409 ΦΟΡ 1250 (ΦΕΚ 489/28.6.1994) «Κανονισµός 
Προµηθειών ΚΑΠΕ». 
 
∆. Το Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου», αναλογικά εφαρµοζόµενο για όσα θέµατα δεν 
ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Προµηθειών του ΚΑΠΕ. 
 
∆. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160 / 8-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου 
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.». 
 
Ε. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α-247/1995) «∆ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - 
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ κλπ.». 
 

Στ. Τον Ν. 3861/2010  ((ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) Πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια». 
 
Ζ. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/2014 ) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα κ.α.». 
 
Η. Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143 – 28.06.2014) «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.».  
 
Θ. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση 
∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό 
Τύπο».  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
 
Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά (µε βάση ποιοτικά και οικονοµικά κριτήρια), για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο «Κατασκευή ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας του 
Έργου “GALET”».  
  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι οκτώ χιλιάδες Ευρώ 
(8.000,00 Eυρώ), πλέον ΦΠΑ. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν 
προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, το 
αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που είναι στις 
31 Αυγούστου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ., στις 
εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των φακέλων, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν τεύχος. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,  
καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο  
εκπρόσωπό τους, στη ∆/νση Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 
19009, Πικέρµι Αττικής ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της 
ταχυδροµικής αποστολής το ΚΑΠΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και 
το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
∆ιαγωνισµός 
 

Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ 
 

 
Αντικείµενο 

«Κατασκευή ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας του 
Έργου “GALET”» 

Τόπος παράδοσης ΚΑΠΕ, 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος Τ.Κ. 
19009, Πικέρµι Αττικής  

Χρόνος  Υλοποίησης  του έργου 
 
 

Το έργο θα διαρκέσει από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι την 30/04/2016 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) 

 
Προϋπολογισµός που βαρύνει Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 25% από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και κατά 
75% από το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-
2013». 

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών ενενήντα (90) ηµέρες 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική περιγραφή του 
έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως:  
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 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΜΕΡΟΣ Α:  
 

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (µε 
βάση ποιοτικά και οικονοµικά κριτήρια) έχει σκοπό την 
εξεύρεση αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί το έργο «Κατασκευή 
∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας του Έργου “GALET”». 

 
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης.  
 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

α)  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισµοί 
δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), 
(γ) και (δ) κατηγορίες. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

 

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους 
διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί 
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

2. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις.  

3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για ένα ή 
περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:  

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 §1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  
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β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες.  

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεοκοπία.  

4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

5. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη 
από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η 
απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική τους διαγωγή.  

7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που 
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.  

8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένοι.  

9. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά περίπτωση.  

10. Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις 
της παρούσας.  

Σε περίπτωση Ενώσεως, Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη 
αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει 
για ένα τουλάχιστον µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.   
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5. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, 
επί ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 
στο ∆ιαγωνισµό: 
 

• Εµπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων µε χρήση συστήµατος 
διαχείρισης περιεχοµένου (content management system – CMS) 

 
Η εµπειρία τεκµηριώνεται µε την κατασκευή τουλάχιστον εκατό (100) 
Ιστοτόπων την τελευταία τριετία. Θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφο του 
αναδόχου µε την λίστα των διευθύνσεων αυτών των δικτυακών τόπων. 
 
Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν και οιοδήποτε άλλο 
στοιχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν 
σκόπιµο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την 
αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της προσφοράς.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 του Π.∆. 118/07.  
       

6. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 
οκτώ χιλιάδων ευρώ #8.000,00# €, πλέον ΦΠΑ, και η πληρωµή 
θα γίνει τµηµατικά µε βάση την υποβολή των παραδοτέων (τα 
παραδοτέα αναλύονται στο Παράρτηµα Α παρακάτω), ως 
ακολούθως: 

• Πρώτη πληρωµή: Η πρώτη πληρωµή 20% επί της συνολικής 
συµβατικής αµοιβής, θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και 
παραλαβή από το ΚΑΠΕ του παραδοτέου Π1.  

• ∆εύτερη πληρωµή: Η δεύτερη πληρωµή 70% επί της συνολικής 
συµβατικής αµοιβής, θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και 
παραλαβή από το ΚΑΠΕ των παραδοτέων Π2 - Π3. 

• Τρίτη πληρωµή: Η Τρίτη πληρωµή 10% επί της συνολικής 
συµβατικής αµοιβής, θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και 
παραλαβή από το ΚΑΠΕ του παραδοτέου Π4.  

 
7. Χρόνος Παράδοσης- Υλοποίησης Έργου 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µέχρι τη λήξη του έργου GALET, δηλ. µέχρι την 30/4/2016. Η 
παράδοση των Παραδοτέων θα γίνεται τµηµατικά όπως υποδεικνύεται στο 
χρονοδιάγραµµα του Παραρτήµατος Α παρακάτω.  
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8. Κατάρτιση, και υποβολή προσφορών. 
 

Οι προσφορές πρέπει: 
 

α. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική γλώσσα. 
β. να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια 
στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον 
διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον 
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. και γενικά 
θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 
γ. Προσφορές για µέρος των υπηρεσιών που ορίζει η προκήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
δ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα 
τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο 
αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα 
γράφεται η  λέξη  «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του 
άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.  
 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και 
τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
 
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΚΑΠΕ)                    
• 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος 19009, Πικέρµι Αττικής  
• ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για «Κατασκευή ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 

του Έργου “GALET”» 
 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
τους  τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους : 
 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει: 
  

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, του κατά περίπτωση νόµιµου εκπροσώπου του υποβάλλοντος 
την προσφορά, στην οποία θα πρέπει: 

 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 
• Να αναφέρει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
• Να αναφέρει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του. 
• Να αναφέρει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 
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• Να αναφέρει ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 

• Να αναφέρει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

• Να αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου 
εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική τους διαγωγή. 

• Να αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 

• Να αναφέρει ότι έχει γνώση των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων 
για την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών.  

 
2. Τα έγγραφα του άρ. 5 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής». 

 
3. Εγγυητική συµµετοχής. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται στη χώρα του υποψηφίου ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να 
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η 
ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά. 
 

4. Εγγυητική συµµετοχής. 
 

Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε 
την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής τους 
στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 196,80 ευρώ. Σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά η εγγύηση 
συµµετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 
τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την 
υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση 
Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 
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Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε 
το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε 
περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής 
διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η µετάφρασή του στην 
Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο 
Παράρτηµα Β της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 
εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται στη χώρα του υποψηφίου ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει , επί ποινή αποκλεισµού να 
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η 
ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες µέσα σε 
τέσσερεις (4) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης. 
 
 
Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα 
περιλαµβάνει  τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του 
ανωτέρω έργου που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος Θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 

• Πρόταση Μεθοδολογίας-Προσέγγισης της διαδικτυακής πλατφόρµας 
του έργου συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής για κινητά 
τηλέφωνα και τη γραφιστική επιµέλεια του ιστότοπου και τη 
δηµιουργία λογοτύπου, που θα περιλαµβάνει την πλήρη ανάλυση 
του τρόπου υλοποίησης του Έργου, τις υποδοµές και τα 
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υπολογιστικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν, 
συµπεριλαµβανοµένου της περιγραφής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Περιεχοµένου που σχεδιάζεται να χρησιµοποιηθεί, µε βάση τις 
προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές του έργου και αναλυτικό 
χρονοδιάγραµµα των φάσεων υλοποίησης του έργου (σύµφωνα µε 
τα Παράγραφο 3 του ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’’). 

• Περιγραφή της προσέγγισης για τη διαχείριση και ανανέωση της 
διαδικτυακής πλατφόρµας (σύµφωνα µε την Παράγραφο 4 του 
‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’’. 

 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µέσα στον 
κυρίως φάκελο, που θα περιλαµβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική 
προσφορά µε: 
1) την προσφερόµενη τιµή για την εκπόνηση του έργου «Κατασκευή 
∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας του Έργου “GALET”»  και θα περιλαµβάνει όλα 
τα απαιτούµενα έξοδα για την υλοποίηση των υπηρεσιών 
2) το ποσοστό ΦΠΑ και 
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
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ΜΕΡΟΣ Β. 

 
 

1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι  προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για χρονικό 
διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να 
γίνεται και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως 
µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
 

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
 
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
β) Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών και 
οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την 
αποδοχή των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. 
Ο φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
κατά φύλλο. 
δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στην 
Υπηρεσία και στη συνέχεια αποστέλλονται κλειστοί στους υποψηφίους. 
ε) Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την 
οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών. 
 
2.2 Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 

παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
2.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε 
αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
από αυτήν: 

 
1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της 
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 

 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
 
Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 
παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται 
κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η προσφορά θα αξιολογηθεί τόσο τεχνικά όσο και οικονοµικά. 
 
Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 
Η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 90%. 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
(%) 

Α1 Περιγραφή προσέγγισης για την ανάπτυξη 
του διαδικτυακού τόπου 

80 % 

Α2 Περιγραφή της προσέγγισης για την 
διαχείριση / ανανέωση της διαδικτυακής 
πλατφόρµας 

20 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 
 
Μέσω των παραπάνω κριτηρίων, αξιολογείται, για το κριτήριο µε αρίθµηση: 
Α1. Ο βαθµός καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθοδολογίας 

υλοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρµας και του περιβάλλοντος 
ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου. Θα εξετάζονται οι τεχνικές 
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δυνατότητες του προσφερόµενου CMS καθώς και η γραφιστική και 
εικαστική επιµέλεια. Θα αξιολογούνται και πρόσθετα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που µπορούν να αξιοποιηθούν στο µέλλον. Θα 
εξεταστεί η µεθοδολογία υλοποίησης της εφαρµογής για τα κινητά 
τηλέφωνα, καθώς και η προσέγγιση για τη γραφιστική επιµέλεια του 
ιστοτόπου. Η αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί βάση της τεχνικής 
προσφοράς (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Παραγράφου 3 του 
‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’’). 

Α2. Το µοντέλο υποστήριξης τόσο για την ενηµέρωση / ανανέωση του 
υλικού που θα περιλαµβάνεται στην πλατφόρµα, όσο και το µοντέλο 
υποστήριξης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης οποιουδήποτε είδους και 
µορφής (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Παραγράφου 4 του 
‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’’). 

 
Κάθε κριτήριο βαθµολογείται, µε βαθµό, που είναι ακέραιος αριθµός από το 
0 έως το 10, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Βαθµός κριτηρίου Αιτιολογία 

0 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι 
απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 

1-4 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής 
ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 

5-8 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι 
ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο 
κριτήριο. 

9-10 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη 
ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 

 
Ειδικότερα ως προς κάθε κριτήριο, κάθε τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται 
ως:  

• Απαράδεκτη,  ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η 
ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, 
είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.  

• Ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η 
ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και 
τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.  

• Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η 
ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.  

• Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η 
ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και 
προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το έργο.  

Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε επί µέρους 
κριτηρίου σταθµίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού, 
ως περιγράφεται κατωτέρω και στρογγυλοποιείται στο 1° δεκαδικό ψηφίο.  
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Οι υποψήφιοι - και συγκεκριµένα τα άτοµα που συµµετέχουν στην Οµάδα 
Έργου-δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους 
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και να απαντήσουν σε τυχόν 
ερωτήσεις των µελών της.   
 
Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η 
συνολική βαθµολογία (µε στρογγυλοποίηση στο 1ο δεκαδικό) των 
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε 
βάση τον παρακάτω τύπο: 
Tj = [σ1 x Α1,j + σ2 x A2,j] όπου:  

Tj  : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 
Ai,j  
(Όπου i=1, 
2,) 

: η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α1 
έως Α2 για την πρόταση j σε κλίµακα 0-10 

σ1, σ2  : οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων 
Κριτηρίων Α1 έως Α2, που αναφέρονται στον Πίνακα 
κριτηρίων αξιολόγησης 

   
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση 
της Τεχνικής Προσφοράς µικρότερη του 7,0 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, 
και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 10%.  
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 
προσφοράς.  
 Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας (µε στρογγυλοποίηση στο 1ο 
δεκαδικό) αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος : 
Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10 
όπου : 
Οj   η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της 

οικονοµικής προσφοράς  j 
Κ min   το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 
Κ j   το κόστος της προσφοράς j 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική 
βαθµολογία (µε στρογγυλοποίηση στο 2ο δεκαδικό) των προσφορών και 
πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον 
παρακάτω τύπο: 
Fj = 0,90 x Tj + 0,10 x Oj 
όπου:  

Fj  : Η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 
Tj : Η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 
Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής 

προσφοράς για την πρόταση j  
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα 
ανωτέρω κριτήρια. 
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον 
συµφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές που 
ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού Τεχνικής 
Προσφοράς.  
 
    4.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του αρµόδιου για κατακύρωση οργάνου 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
     5.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΕΡΓΟΥ 
  
Το ΚΑΠΕ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Έργου (ΕΠΠΕ) προκειµένου να ελέγχει την πρόοδο του έργου και τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες του Αναδόχου. Η Επιτροπή και αρµόδια στελέχη 
του ΚΑΠΕ θα έχουν το δικαίωµα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε 
συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζεται η πρόοδος του έργου, θα 
συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν κατά τη 
διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις, 
εκατέρωθεν.  
Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει έπειτα από την υλοποίηση των προβλεπόµενων 
εργασιών, τα παραδοτέα σε ψηφιακή µε τη συνοδεία σχετικού 
συνοδευτικού εγγράφου που έχει χαρακτήρα γνωστοποίησης της 
ολοκλήρωσης των Παραδοτέων. 
Το ΚΑΠΕ, δια της ΕΠΠΕ, θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της επί του περιεχοµένου των Παραδοτέων, 
συµπεριλαµβανοµένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν:  
(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόµενο τους,  
(β) Επισήµανση σηµείων µη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο. 
Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλµατα, ανακρίβειες ή 
παραλείψεις που θα διαπιστωθούν στο περιεχόµενο των παραδοτέων κατά 
την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αναµορφώσει, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του 
έργου. 
  
   6.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 
Η άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών ή 
δικαστικών αρχών κατά των αποφάσεων του ΚΑΠΕ διέπονται από τις 
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διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του ΚΑΠΕ και της σχετική 
νοµοθεσίας.  
 

 7.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά από τo ΚΑΠΕ στον ιστότοπο 
www.cres.gr . 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλαγή ή τροποποίηση των όρων του 
διαγωνισµού θα αναρτάται στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ (προκηρύξεις) και οι 
υποψήφιοι µε αποκλειστική τους ευθύνη θα φροντίζουν για την ενηµέρωση 
τους. 
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώνουν ότι το 
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, εντός τριών (3) ηµερών από της 
παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του 
∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε email ή τηλεοµοιοτυπία) 
από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
µέχρι τέσσερεις  (4) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, µε την ένδειξη «Πρόχειρος διαγωνισµός µε 
αντικείµενο την: «Κατασκευή ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας του Έργου 
“GALET”»». Σχετικά email επικοινωνίας είναι τα gk@cres.gr και 
gsirp@cres.gr . 
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του 
∆ιαγωνισµού γνωστοποιούνται σε όλους στον ιστότοπο www.cres.gr στο 
σχετικό τµήµα που αφορά το συγκεκριµένο διαγωνισµό, από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού το αργότερο τρεις (3) ηµέρες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω. 
 

8. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Η διακήρυξη/περίληψη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
ΚΑΠΕ για τουλάχιστον 15 ηµέρες.  
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε 1 εφηµερίδα και τα έξοδα 
δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο (δυνάµει της παρ. 3 του αρ. 4 
του Ν. 3548/2007). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Εισαγωγή 
 
Οι περιοχές του ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος «Ελλάδα – Αλβανία» 
παρουσιάζουν  µεγάλες δυνατότητες για την προώθηση και αύξηση τόσο 
του εγχώριου όσο και διεθνούς τουρισµού µέσω της χρήσης τεχνολογιών 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα µέσω αυτών που 
βασίζονται στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Το προτεινόµενο στρατηγικό 
έργο στοχεύει στον σχεδιασµό και εφαρµογή µιας στρατηγικής ανάπτυξης 
του πράσινου τουρισµού που θα οδηγήσει στη δηµιουργία πόλων 
τουριστικού ενδιαφέροντος µέσω της επιδεικτικής εφαρµογής 
περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στην περιοχή συνεργασίας του 
προγράµµατος. Συγκεκριµένα στο έργο προβλέπονται 3 βασικές δράσεις: 
 
Α. Υλοποίηση στοχευµένων ώριµων επιδεικτικών έργων που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας. Όσο αφορά 
τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν: 
� Στην Περιφέρεια Ηπείρου προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθµιση του 

Μεγάρου της Περιφέρειας στα Ιωάννινα µε επιδεικτική χρήση 
τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας.   

� Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προβλέπεται η ανακαίνιση του παλαιού 
∆ικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Κέρκυρας µε χρήση τεχνολογιών 
ενεργειακής αποδοτικότητας. 

� Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Καστοριάς 
προβλέπεται η εγκατάσταση  µικρών σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών 
ποδηλάτων και η δηµιουργία πράσινης διαδροµής κατά µήκος των 
ακτών της λίµνης. Επίσης, σκάφος θα κινείται µε ηλιακή ενέργεια για 
την πραγµατοποίηση οικο-περιηγητικών διαδροµών στις παραλίµνιες 
περιοχές της Καστοριάς.  

� Στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας προτείνεται η ενεργειακή αναβάθµιση 
του Εθνογραφικού µουσείου, το οποίο δέχθηκε την τελευταία 
ανακαίνιση το 1965. 

� Στον Αυλώνα της Αλβανίας προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθµιση του 
∆ηµοτικού Μεγάρου. 

� Στην Κορυτσά της Αλβανίας προβλέπεται η ανακαίνιση του ∆ηµοτικού 
Μεγάρου, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού τµήµατος της 
πόλης, κάτω από το κάστρο. 

 
Β. Η δηµιουργία διαπεριφερειακού οικο-τουριστικού «µονοπατιού» 
που θα συνδέει τις περιοχές συνεργασίας και θα περιλαµβάνει τα 
επιδεικτικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα. 
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Γ. Η προετοιµασία στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης του τουρισµού 
µε τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών µε σκοπό την 
πολυεπίπεδη υποστήριξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων προς το 
2020 και τις µελλοντικές πολιτικές συνοχής σε περιφερειακό, µακρο-
περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο. 
 
2. Σκοπός του έργου 
 
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της κατασκευή ∆ιαδικτυακής 
Πλατφόρµας για το έργο GALET όπου το ΚΑΠΕ συµµετέχει ως εταίρος. 
Συγκεκριµένα, προβλέπονται: 
• Σχεδιασµός και υλοποίηση εξειδικευµένης πλατφόρµας που θα 

περιλαµβάνει ιστότοπο (website), λίστα ταχυδροµείου (mailing list), 
φόρουµ και δυνατότητες πρόσβασης από ΑΜΕΑ 

• Γραφιστική επιµέλεια και προετοιµασία του λογοτύπου του έργου.  
• Σχεδιασµός και υλοποίηση εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα 
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του αντικειµένου του έργου προβλέπονται: 
• Ο καθορισµός των απαιτούµενων προδιαγραφών της πλατφόρµας, ο 

αισθητικός και λειτουργικός σχεδιασµός της πλατφόρµας, η υλοποίησή 
της, η εγκατάσταση και δοκιµές καλής λειτουργίας, καθώς και η 
ανάπτυξη εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα. 

• Yπηρεσίες εκπαίδευσης αρµόδιου τεχνικού προσωπικού του ΚΑΠΕ 
υπεύθυνου για τη διαχείριση του Ιστοτόπου του έργου.  

• Ο καθορισµός των απαιτούµενων προδιαγραφών, η ανάπτυξη 
δηµιουργικού υπόβαθρου και η παραγωγή του λογοτύπου του έργου.  

 
3. Προδιαγραφές έργου 
 
3.1 Γραφιστική επιµέλεια 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να µελετήσει τα χαρακτηριστικά και το 
γραφιστικό προφίλ άλλων Ευρωπαϊκών έργων ιδιαιτέρως του 
Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013,  
και θα σχεδιάσει ένα µοναδικό και πρωτότυπο λογότυπο του έργου. 
 
∆ιευκρινίσεις: 

• Ο Ανάδοχος θα προτείνει πέντε προσχέδια (5) για λογότυπα 
σύµφωνα µε προδιαγραφές που θα υποδείξει το ΚΑΠΕ και µε τα 
χαρακτηριστικά του προγράµµατος. Το τελικό λογότυπο θα 
προκύψει σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο και τις τελικές υποδείξεις 
του ΚΑΠΕ.  

• Σε περίπτωση που υπάρχει και κείµενο µέσα στο λογότυπο, θα 
πρέπει υπάρξουν τρεις (3) εκδόσεις του λογοτύπου, µία στην 
Ελληνική, µία στην Αγγλική και µία στην Αλβανική 

• Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την πλήρη γραφιστική επιµέλεια της 
διαδικτυακής πλατφόρµας του έργου σε αντιστοιχία µε το 
ανεπτυγµένο λογότυπο. 



   

 

 19 

 
3.2 ∆οµή και περιεχόµενο ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
Το βασικό περιεχόµενο της ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας είναι ο Ιστότοπος 
του έργου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να µελετήσει τα χαρακτηριστικά και το 
προφίλ Ιστοτόπων άλλων Ευρωπαϊκών έργων και θα σχεδιάσει ένα 
µοναδικό και πρωτότυπο Ιστότοπο σε αισθητική και λειτουργικότητα για το 
έργο GALET.  
Ο Ιστότοπος θα σχεδιαστεί µε τρόπο κατάλληλο ώστε να µπορεί µε 
δυναµικό τρόπο να παρουσιάζει τους στόχους, τις ενέργειες, 
συµπεριλαµβανοµένου και των εκδηλώσεων επικοινωνίας και διάχυσης των 
αποτελεσµάτων του έργου, τα παραδοτέα και τα αποτελέσµατα του έργου, 
καθώς και τα προφίλ όλων των εταίρων του έργου, συµπεριλαµβανοµένου 
συνδέσµων για τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.  
Ο Ιστότοπος θα ενηµερώνεται και θα περιλαµβάνει στοιχεία και 
πληροφορίες για το έργο (κείµενα, ανακοινώσεις παραδοτέα, γραφήµατα, 
πίνακες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και video) τα οποία θα εισάγονται 
στον Ιστότοπο από τον ανάδοχο.  
Στον Ιστότοπο επίσης θα εισάγεται κάθε είδους τεχνικό και ενηµερωτικό 
υλικό το οποίο θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου, ενηµέρωση/ 
προαναγγελίες/ ανακοινώσεις/ agendas σχετικά µε τις ανοιχτές, δηµόσιες 
εκδηλώσεις του έργου και γενικότερη ενηµέρωση για τα αντικείµενα 
αυτών, σε πολιτικό, επιστηµονικό και τεχνικό επίπεδο.  
Θα περιλαµβάνονται σύνδεσµοι (links) που θα υποδεικνύονται από το 
ΚΑΠΕ, όπως σύνδεσµοι του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας « 
Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013», σχετικές µε το έργο GALET διευθύνσεις 
(βιβλιοθήκες πληροφοριών) από όπου µπορεί να αντληθεί εξειδικευµένη 
πληροφόρηση για τα θέµατα που αφορούν στο έργο, π.χ. νοµοθεσία, 
σχετικά κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιστηµονικά περιοδικά, άλλων 
συναφών Ευρωπαϊκών έργων, Σελίδα του έργου σε µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και άλλες διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από το ΚΑΠΕ. 
Οι παραπάνω πληροφορίες και το υλικό που θα παρέχεται από τον 
Iστότοπο του έργου θα παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη µε δοµηµένο 
τρόπο και ευκολία πλοήγησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη 
φιλικότητα και η ευχρηστία του.  
Η διαχείριση του περιεχοµένου θα γίνεται µέσω ειδικού υποσυστήµατος 
διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System-CMS) που θα 
δίνει τη δυνατότητα συνολικής ή µερικής διαχείρισης του περιεχοµένου του 
Iστοτόπου από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Το κόστος του CMS 
συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου στην 
περίπτωση που αυτό είναι εµπορικό.  
Το αποτέλεσµα του γραφιστικού προφίλ και του τρόπου λειτουργίας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας θα προκύψει 
κατόπιν συµφωνίας µεταξύ ΚΑΠΕ και Αναδόχου.   
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3.2.1 Παρεχόµενες υπηρεσίες ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
Η διαδικτυακή πλατφόρµα του έργου έργου του έργου εκτός του 
περιεχοµένου του ιστοτόπου που περιγράφεται παραπάνω, θα υποστηρίζει 
συγκεκριµένες δυναµικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
και των εταίρων που υλοποιούν το έργο GALET. Πιο συγκεκριµένα θα 
περιλαµβάνει: 

• Υπηρεσία αναζήτησης: Θα προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης 
περιεχοµένου µε βάση λέξεις κλειδιά που θα εισάγονται από τον 
τελικό χρήστη. 

• Υπηρεσία εγγραφής registration και δηµιουργίας mailing list των 
επισκεπτών: Θα προσφέρεται η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής 
χρηστών της ιστοσελίδας, µε αυτόµατη αποστολή Newsletters ή 
ανακοινώσεων ή άλλου χρήσιµου υλικού. Η υπηρεσία εγγραφής θα 
περιλαµβάνει υποχρεωτικά πεδία, π.χ. ονοµατεπώνυµο, email, 
οργανισµός, θέση στον οργανισµό, κτλ. Τα πεδία καταχώρησης για 
την εγγραφή θα υποδειχθούν από το ΚΑΠΕ. Οποιοδήποτε κείµενο 
πριν αποσταλεί στους εγγεγραµµένους επισκέπτες θα αποστέλλεται 
στο ΚΑΠΕ για έγκριση. Προβλέπεται η αυτόµατη δηµιουργία Πίνακα 
σε µορφή excel που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία όπως 
καταχωρήθηκαν κατά την εγγραφή του επισκέπτη. Τα πεδία και η 
µορφή του τελικού Πίνακα θα δοθούν από το ΚΑΠΕ. 

• Υπηρεσία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης εγγράφων: Θα προσφέρεται η 
δυνατότητα δοµηµένης παρουσίασης και καταλογογράφησης όλων 
των ηλεκτρονικών εγγράφων που αφορούν τους επισκέπτες του 
έργου, στους οποίους θα παρέχονται σε µορφή ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης.  

• Υπηρεσίες «ιδιωτικού» χώρου εντός του ιστοτόπου που θα 
χρησιµοποιείται µόνο από τους εταίρους του έργου. Παροχή 
δυνατότητας αποµακρυσµένης συνεργασίας των οµάδων εργασίας 
των εταίρων του έργου. Στο χώρο αυτό θα µπορεί να αρχειοθετείται 
(upload) υλικό που αφορά τις οµάδες εργασίας και την πορεία και 
παρακολούθηση του έργου, να γίνεται ανταλλαγή µηνυµάτων µε 
αυτόµατη τήρηση ιστορικού, και, τέλος, να υποστηρίζονται όλες οι 
συναντήσεις του έργου. Για το τελευταίο προβλέπεται η ανάρτηση 
ατζέντας, λίστας συµµετεχόντων και των πρακτικών (minutes).  

• Υπηρεσία µέτρησης-παρακολούθησης επισκεψιµότητας. 
• Υπηρεσία µέτρησης χρόνου παραµονής επισκέπτη στον ιστότοπο. 
• Υπηρεσία ανάρτησης εικόνων των δράσεων του έργου. Σε 

κατάλληλη θέση στον Ιστότοπο θα υπάρχει υλικό των πιλοτικών 
έργων.  

• Υπηρεσία φόρουµ για την ανταλλαγή µηνυµάτων 
 
Παρατήρηση: Οι γλώσσες του περιεχοµένου της ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
θα είναι η Αγγλική, η Ελληνική και η Αλβανική. Η µετάφραση των κειµένων 
µεταξύ των 3 γλωσσών  θα γίνει από τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται 
στο κόστος της προσφοράς του Αναδόχου.  Ο Ανάδοχος θα δεσµεύεται ότι 
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θα αναλάβει το κόστος για τη µετάφραση τουλάχιστον 15 σελίδων κειµένου 
ώστε οι σελίδες αυτές να υπάρχουν και στις 3 γλώσσες. 
 
3.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
Ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες πρακτικές ανάπτυξης διαδικτυακών 
εφαρµογών και τα πρότυπα του διεθνούς οργανισµού τυποποίησης 
εφαρµογών και υπηρεσιών του παγκόσµιου ιστού (W3C), η διαδικτυακή 
πλατφόρµα θα είναι πλήρως συµβατός µε όλες τις κοινές πλατφόρµες και 
λειτουργικά συστήµατα. Η υλοποίησή του πρέπει να ακολουθήσει το 
πρότυπο της ανοικτής αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να είναι ανοικτή στην 
προσθήκη και διαµόρφωση νέων υπηρεσιών ή πληροφοριακού υλικού µε 
την διάθεση της αντίστοιχης τεκµηρίωσης.  
Η ανάπτυξη της πλατφόρµας θα βασίζεται στην πλατφόρµα LAMP (Linux, 
Apache HTTP Server, MySQL, PHP) λόγω πιθανής µελλοντικής µεταφοράς 
σε υποδοµή του ΚΑΠΕ. 
Όλα τα τµήµατα του συστήµατος θα είναι πλήρως συµβατά µε τις 
Ελληνικές και Αλβανικές γραµµατοσειρές και πλήρως προσπελάσιµα από τις 
σχετικές εφαρµογές πλοήγησης MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, κλπ. 
 
3.2.3 Χαρακτηριστικά Ασφάλειας της ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
Η πλατφόρµα θα παρέχει ελεύθερο περιεχόµενο στους απλούς χρήστες ενώ 
παράλληλα θα υπάρχει ιδιωτική περιοχή προσβάσιµη µόνο από µέλη των 
εταίρων του έργου GALET. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας: 

• Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης 
• ∆ηµιουργία καταλόγου εξουσιοδοτηµένων εταίρων µε αντίστοιχους 

κωδικούς πρόσβασης, που θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης καθώς και 
η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητάς τους 

• Κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του 
Συστήµατος 

• Ορισµός ασφάλειας σε επίπεδο βάσης δεδοµένων και εφαρµογών 
• Σύστηµα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδοµένων 
• Προστασία από δικτυακές εισβολές 
• Προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ 

 
3.2.4 Πολυκαναλικότητα ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
Με δεδοµένο ότι η διείσδυση και χρήση των φορητών συσκευών και 
ιδιαίτερα της κινητής τηλεφωνίας είναι µεγαλύτερη αυτής των σταθερών ή 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες του 
Ιστοτόπου είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιµες και να εξασφαλίζεται η 
µέγιστη συµβατότητα µε διαφορετικούς τύπους και µορφές συσκευών. 
Πιο συγκεκριµένα, όλες οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν θα 
υποστηρίζονται από φορητές συσκευές όπως pda’s, tablets κ.α., ενώ το 
περιεχόµενο που θα προσφέρεται θα προσαρµόζεται κατά περίπτωση 
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(adaptive content) έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η παροχή υπηρεσίας τόσο 
από πλευράς ταχύτητας όσο και από πλευράς όγκου δεδοµένων 
(bandwidth). 
 
3.2.5 Υπηρεσίες φιλοξενίας ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος φιλοξενίας της διαδικτυακής 
πλατφόρµας σε πλατφόρµα LAMP (Linux, Apache, MySQL, Php). Θα πρέπει 
να αναλάβει επίσης όλη την παραµετροποίηση και συντήρηση του 
διακοµιστή για τη διάρκεια του έργου (αναβαθµίσεις/εγκαταστάσεις 
λογισµικών, δράσεις συντήρησης και βελτιστοποίησης, προστασία από 
κακόβουλη πρόσβαση κλπ). Ο ανάδοχος θα αναλάβει να καλύψει το κόστος 
για τη φιλοξενία της πλατφόρµας τουλάχιστον µέχρι τις 31/12/2017, το 
οποίο θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την κατοχύρωση του Domain name για 
λογαριασµό του ΚΑΠΕ, τουλάχιστον µέχρι τις 31/12/2017, η οποία 
συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου. Το όνοµα 
και κατάληξη του domain name θα αποφασιστεί από το ΚΑΠΕ και σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη διαθεσιµότητα. 
 
3.2.6 Υπηρεσίες υποστήριξης κοινωνικής δικτύωσης  
 
Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επιπλέον 
τα ακόλουθα: 

• ∆ηµιουργία και συντήρηση προφίλ του έργου GALET σε µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn και Facebook) 

• ∆ιαλειτουργικότητα µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 
 
3.2.7 Φιλικότητα προς ΑΜΕΑ 
 
Ο ιστότοπος θα πρέπει να κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
φιλικός προς ΑΜΕΑ. 
 
3.2.8 Εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει εφαρµογή (app) για κινητό τηλέφωνο 
που να είναι συµβατή τουλάχιστον µε το λειτουργικό σύστηµα android. 
Εκτός από την ανάπτυξη της εφαρµογής ο ανάδοχος θα αναλάβει όλα τις 
απαραίτητες δράσεις ώστε η εφαρµογή να µεταφορτωθεί στην αντίστοιχη 
υπηρεσία του οικοσυστήµατος του λειτουργικού (πχ. Play Store στην 
περίπτωση της εφαρµογής android) ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη 
εγκατάστασή της. Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι βελτιστοποιηµένη 
τουλάχιστον για κινητά τηλέφωνα. Ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη 
συντήρηση της εφαρµογής µέχρι την 30/04/2016. 
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3.2.9 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση επιλεγµένης οµάδας τεχνικού 
προσωπικού του ΚΑΠΕ. Η εκπαίδευση θα αφορά στην εκµάθηση του CMS 
και την διαχείριση της πλατφόρµας.  
Η εκπαίδευση θα γίνει εντός των χώρων του ΚΑΠΕ και θα έχει διάρκεια 
τουλάχιστον 4 ώρες. 
 
4. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
4.1 Υπηρεσίες συντήρησης ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας 
 
Στόχος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης είναι η 
εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισµικού και βάσης δεδοµένων 
της πλατφόρµας, η άµεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες 
προβληµάτων, η κατά το δυνατόν άµεση αποκατάσταση των 
βλαβών/προβληµάτων και η βοήθεια στη χρήση της πλατφόρµας για τις 
τρέχουσες ανάγκες του έργου.  
 
Το πλαίσιο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης θα περιλαµβάνει τα 
παρακάτω: 

• Βοήθεια για το ΚΑΠΕ µέσω τηλεφώνου ή µε email, και θα 
παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

o Βοήθεια σχετικά µε τη χρήση 
o Αντιµετώπιση προβληµάτων στη λειτουργία του συστήµατος 

και εφαρµογών 
o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών του συστήµατος 

και εφαρµογών 
• ∆ιόρθωση σφαλµάτων του λογισµικού της πλατφόρµας (bug fixing) 
• Ενηµέρωση του Αναδόχου για τις νέες εκδόσεις λογισµικού 

συστήµατος και λογισµικού εφαρµογών που έχει ήδη αναπτυχθεί 
• Παράδοση ενηµερωµένου τεκµηριωτικού υλικού (εντύπων και 

ηλεκτρονικών αντιτύπων) µε τις τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις 
λογισµικού 

• Επικαιροποίηση και ενηµέρωση του Ιστοτόπου σε τακτική βάση, δηλ. 
εντός 3 εργάσιµων ηµερών µετά το σχετικό αίτηµα του ΚΑΠΕ 

• Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους 
εντός 3 εργάσιµων ηµερών µετά από σχετικό αίτηµα του ΚΑΠΕ. 

• Λήψη αντιγράφου ασφαλείας του ιστοτόπου τουλάχιστον µια φορά 
την εβδοµάδα σε υποδοµή cloud µε το κόστος να επιβαρύνει τον 
ανάδοχο. 

 
4.2  Χρονική διάρκεια τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης  
 
Η χρονική διάρκεια της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της 
διαδικτυακής πλατφόρµας είναι από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος 
της σύµβασης µέχρι την λήξη του έργου GALET, δηλ. µέχρι την 
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30/04/2016. Το κόστος συντήρησης, ενηµέρωσης/επικαιροποίησης και 
τεχνικής υποστήριξης συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου.  
 
5. Παραδοτέα του έργου 
 
Το έργο του Αναδόχου περιλαµβάνει την υλοποίηση και υποβολή των 
ακόλουθων παραδοτέων και υπηρεσιών: 
 
Π1: Λογότυπο του έργου σε ψηφιακή µορφή 
Μορφή: Αρχείο τύπου .psd και .pdf. 
 
Π2: Λειτουργική Παράδοση της διαδικτυακής πλατφόρµας. 
Μορφή: Πλήρως λειτουργική πλατφόρµα 
Γλώσσα: Αγγλική, Ελληνική, Αλβανική 
 
Π3: Λειτουργική Παράδοση της εφαρµογής για κινητό τηλέφωνο 
Μορφή: Εφαρµογή µεταφορτωµένη στην αντίστοιχη υπηρεσία του 
οικοσυστήµατος του λειτουργικού (πχ. Play Store στην περίπτωση της 
εφαρµογής android) 
Γλώσσα: Αγγλική, Ελληνική, Αλβανική 
 
Π4: Υποστήριξη λειτουργίας 
Μορφή: Υποστήριξη λειτουργίας του ιστοτόπου µέχρι τη λήξη του έργου. 
 
6. ∆ιάρκεια και χρονοδιάγραµµα του έργου 
 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µέχρι την 30/04/2016.  
 
Η υλοποίηση του έργου θα πραγµατοποιηθεί βάση των παρακάτω φάσεων: 
 
Φάση 1. Επικοινωνία και συνεργασία µε το ΚΑΠΕ ώστε να γίνει κατανοητή 
η λογική και η αρχιτεκτονική της πλατφόρµας όσο και των κατευθύνσεων 
για τη γραφιστική υλοποίηση του λογοτύπου και της πλατφόρµας. 
 
Φάση 2. Προετοιµασία του λογοτύπου του έργου 
 
Φάση 3. Τεχνική υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρµας και 
µεταφόρτωσή της στον διακοµιστή φιλοξενίας  
 
Φάση 4. Ανάπτυξη της εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα και µεταφόρτωσή 
της στο αντίστοιχη υποδοµή του οικοσυστήµατος του λειτουργικού (π.χ. 
Play Store για την περίπτωση του Android) 
 
Φάση 6. Παράδοση, εκπαίδευση και δοκιµαστική λειτουργία της δικτυακής 
πλατφόρµας και της εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα. Αφού παραδοθεί η 
πλατφόρµα, θα γίνει εκπαίδευση σε εκπρόσωπο του ΚΑΠΕ του συστήµατος 
διαχείρισης περιεχοµένου (content management system – CMS) που έχει 
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επιλεγεί. Η διαδικτυακή πλατφόρµα και η εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα 
θα δοκιµαστούν από το ΚΑΠΕ.  
 
Φάση 7. Κανονική λειτουργία και υποστήριξη. Ο ανάδοχος και µέχρι τις 
30/04/2016 θα υποστηρίζει την διαδικτυακή πλατφόρµα και την εφαρµογή 
για κινητά τηλέφωνα. 
 
Οι φάσεις 1 και 2 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα ίσο 
µε 6 εβδοµάδες µε δυνατότητα τεκµηριωµένης παράτασης 2 ακόµη 
εβδοµάδων από την έναρξη του έργου. 
Οι φάσεις 3, 4, 5 και 6 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστηµα ίσο µε 
12 εβδοµάδες µε δυνατότητα τεκµηριωµένης παράτασης 2 ακόµη 
εβδοµάδων από την έναρξη του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΚΑΠΕ 
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ 
ΤΗΛ. + 30 210 660 3300, FAX. + 30 210 6603301, email: cres@cres.gr 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. 
αριθµός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
............... 
 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 
ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο την εκπόνηση του έργου µε 
τίτλο «Κατασκευή ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας του Έργου “GALET”»  
συνολικής αξίας 9.840,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από 
τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε 
περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά 
για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο 
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα 
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από 
έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα 
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο 
έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: .......................................... 
 –…, …, ΤΚ …, … 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 
ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση 
της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της 
(συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε 
αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής 
αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν 
περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
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. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο Τέλος χαρτοσήµου. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 


