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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αργύρη Εφταλιώτη 3

Πόλη

Μυτιλήνη

Ταχυδρομικός Κωδικός

81100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR411 Λέσβος

Τηλέφωνο

22510 37737, 47370

Φαξ

22510 27589

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

svoug@ptaba.gr, ptaba@ptaba.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βουγιούκας Στράτος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ptaba.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ :Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου και ανήκει στη Γενική
Κυβέρνηση
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
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 στη διεύθυνση: www.ptaba.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
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.,
από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ18860009) (Κωδ.
ΣΑ 1886) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει την ΣΑΕΠ 188/6 και συγκεκριμένα τον κωδικό 2018ΕΠ18860009.
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου
Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση
Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» η οποία έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 » με βάση την από 3101-2018 Σύμβαση Χρηματοδότησης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029061. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για:
Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος (3.1.3),
Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα (5.1.1),
Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος (5.1.2) και
Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4)
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
72266000-7

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού

72262000-9

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

72263000-6

Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού

72261000-2

Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 161.621,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 130.339,52 ΦΠΑ : 31.281,48).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

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:


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



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



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 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών (δημοσίευσης
εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα)



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



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



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



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»


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.)»,



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,



την υπ΄αριθμ. 1396/26-10-2018 Απόφαση της Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης των όρων διακήρυξης, καθώς και της τεχνικής έκθεσης, ενδεικτικού
προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την Έκθεση
Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος (3.1.3), Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα (5.1.1),
Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος (5.1.2) και Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4)
της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020,
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την από 3/01/2018 σύμβαση χρηματοδότησης με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος – Interreg
V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020



το Άρθρο 115 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό
της Επιτροπής 821/2014 για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τη
συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.



την Α.Π. 302079/ΥΔ 5302/24-10-2018 θετική γνώμη της διαχειριστικής αρχής Interreg



την Α.Π. 1015/12-9-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΤ243Κ-7ΡΚ) αποφάση συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του
διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/12/2018 και ώρα 15:30
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 07/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

1.6 Δημοσιότητα
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 : 66131
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Στην ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα Λέσβου «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» και στην εβδομαδιαία νομαρχιακή
εφημερίδα Λέσβου «ΠΟΛΙΤΙΚΑ», με ημερομηνία αποστολής την 15-11-2018
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 θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.ptaba.gr στην διαδρομή : http://www.ptaba.gr/news.php?cat=1, στις 14/12/2018.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο της παρούσας διακήρυξης ή και τυχόν επαναληπτικής
αυτής, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

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. 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
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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 παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ : ως κεφαλίδα) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

•

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

•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 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 οκτώ (8) 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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 Δικηγόρων, 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 στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη 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 αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
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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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

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.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (2.606,79 €).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
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 και 04/04/2019, 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 μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών
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
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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 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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. 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.
ή/και 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: 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. 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
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,
(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,
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(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 ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
2.2.3.4 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.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 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.
2.2.3.6. 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.

2.2.3.7. 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 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού, ανάπτυξης λογισμικού, υλοποίησης λογισμικού και
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υποστήριξης λογισμικού. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν σχετικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ). 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 εγκατάστασης 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
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού,
την τήρηση των παρακάτω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στην
περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας τα κάτωθι πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη.
1. Να έχει τουλάχιστον κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα τη
σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση σύνθετων γεωπληροφοριακών συστημάτων. Να
υποβληθεί αναλυτική παρουσίαση του υποψηφίου Αναδόχου (πλήρες εταιρικό προφίλ).
2. Να έχει υλοποιήσει (και να περιγραφούν αναλυτικά) δύο (2) τουλάχιστον, επιτυχημένα έργα, την
τελευταία πενταετία, δημιουργίας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Υ.ΓΕ.Π., που να βασίζονται
επακριβώς στην προσφερόμενη από τον ανάδοχο λύση στον παρόν έργο όσον αφορά την Υ.ΓΕ.Π. Τα
έργα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE και του Ν. 3882/2010.
Για τα συγκεκριμένα έργα να μπορούν να επιδειχθούν διαδικτυακά και να είναι προσβάσιμες και
ενεργές για τον απλό χρήστη μέσω της συγκεκριμένης υποδομής τουλάχιστον οι διαδικτυακές
υπηρεσίες Εξεύρεσης CSW (Καταλόγου), Απεικόνισης WMS (Θέασης) και Τηλεφόρτωσης WFS.
3. Να έχει υλοποιήσει (και να περιγραφούν αναλυτικά) δύο (2) τουλάχιστον επιτυχημένα έργα, την
τελευταία πενταετία, δημιουργίας πύλης ανοικτών δεδομένων, που να βασίζονται επακριβώς στην
προσφερόμενη από τον υποψήφιο ανάδοχο λύση στον παρόν έργο όσον αφορά την πύλη ανοικτών
δεδομένων. Τα έργα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν. 4305/2014. Για τα
συγκεκριμένα έργα να μπορούν να επιδειχθούν διαδικτυακά και να είναι προσβάσιμες και ενεργές
για τον απλό χρήστη μέσω τη συγκεκριμένης υποδομής τουλάχιστον οι διαδικτυακές υπηρεσίες
Εξεύρεσης, Θέασης και Τηλεφόρτωσης.
4. Να έχει υλοποιήσει (και να περιγραφούν αναλυτικά) δύο (2) τουλάχιστον επιτυχημένα έργα, την
τελευταία πενταετία, μοντελοποίησης και γραμμογράφησης υπαρχόντων γεωχωρικών δεδομένων
και εισαγωγής τους σε Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών βάσει προδιαγραφών της Οδηγίας
INSPIRE στην Ελλάδα. Να έχει υλοποιήσει (και να περιγραφεί αναλυτικά) ένα (1) τουλάχιστον
επιτυχημένο έργο, την τελευταία δεκαετία, δημιουργίας συστήματος γεω-πληροφορικής για την
πρόληψη-παρακολούθηση-αποτίμηση ζημιάς από φυσικές καταστροφές (π.χ. φωτιά).
5. Να έχει υλοποιήσει (και να περιγραφεί αναλυτικά) ένα (1) τουλάχιστον επιτυχημένο έργο, την
τελευταία πενταετία, ενσωμάτωσης δεδομένων ορθοφωτοχαρτών προερχόμενων από
επανδρωμένα πτητικά μέσα (UAVs) σε υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών, που να βασίζεται
επακριβώς στην προσφερόμενη στο παρόν έργο τεχνολογικά λύση (όσον αφορά τα προσφερόμενα
λογισμικά που θα τη συνθέτουν). Για το συγκεκριμένο έργο να μπορούν να επιδειχθούν
διαδικτυακά και να είναι προσβάσιμες και ενεργές για τον απλό χρήστη μέσω της συγκεκριμένης
υποδομής τουλάχιστον οι διαδικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης WMS (θέασης) και οι λειτουργίες
σύγκρισης εικόνων (swipe) και διαχρονικής παρακολούθησης (time stamps).
6. Να έχει υλοποιήσει (και να περιγραφεί αναλυτικά) ένα (1) τουλάχιστον επιτυχημένο έργο, την
τελευταία πενταετία, ενσωμάτωσης υπηρεσιών WMS, WFS, WCS, που να αφορούν δεδομένα του
συστήματος δορυφόρων Sentinel 1,2 που χρησιμοποιεί το Copernicus Emergency Service, που να
βασίζεται επακριβώς στην προσφερόμενη στο παρόν έργο τεχνολογικά λύση (όσον αφορά τα
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προσφερόμενα λογισμικά που θα τη συνθέτουν). Για το συγκεκριμένο έργο να μπορούν να
επιδειχθούν διαδικτυακά και να είναι προσβάσιμες και ενεργές για τον απλό χρήστη μέσω τη
συγκεκριμένης υποδομής τουλάχιστον οι διαδικτυακές υπηρεσίες απεικόνισης WMS (θέασης),
τηλεφόρτωσης WFS και τηλεφόρτωσης εικονιστικών δεδομένων WCS, και οι λειτουργίες σύγκρισης
εικόνων (swipe) και διαχρονικής παρακολούθησης (time stamps).
7. Να έχει υλοποιήσει (και να περιγραφούν αναλυτικά) τρία (3) τουλάχιστον επιτυχημένα έργα, την
τελευταία πενταετία, δημιουργίας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών σε, που να στηρίζονται σε
απομακρυσμένη εγκατάσταση και φιλοξενία της λύσης που προσέφερε ο υποψήφιος ανάδοχος. Για
τα συγκεκριμένα έργα να μπορούν να επιδειχθούν διαδικτυακά και να είναι προσβάσιμες και
ενεργές για τον απλό χρήστη μέσω τη συγκεκριμένης υποδομής τουλάχιστον οι διαδικτυακές
υπηρεσίες εξεύρεσης (καταλόγου) CSW, απεικόνισης (θέασης) WMS και τηλεφόρτωσης WFS.
Για όλα τα παραπάνω έργα, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στο φάκελο της προσφοράς
του τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής που να αποδεικνύουν την
εμπειρία του.
8. Να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια
και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει τεκμηριωμένα να: διαθέτει
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6.
9. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε
όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα
και επί επί ποινή αποκλεισμού πρέπει κατ’ελάχιστον να:
•

Διαθέτει υπεύθυνο έργου με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών συναφή με θέματα
γεωπληροφορικής και πενταετή εμπειρία σε έργα γεω-πληροφορικής, που να έχει υπάρξει
υπεύθυνος σε πέντε
(5) τουλάχιστον έργα δημιουργίας Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών.

•

Διαθέτει επιστημονικό υπεύθυνο έργου με διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφή με θέματα
γεωπληροφορικής και πενταετή εμπειρία σε έργα γεω-πληροφορικής.

•

Διαθέτει δύο (2) Τοπογράφους Μηχανικούς με μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική και
τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρίας σε έργα δημιουργίας Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών.

•

Υποβάλει βιογραφικά στοιχεία της ομάδας έργου.

Δεδομένου ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία της παρούσας παραγράφου θα αποτελέσουν κριτήριο επιλογής
των προσφερόντων, θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά,
εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει
με σαφήνεια η πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η υποψηφιότητα απορρίπτεται με
αιτιολογημένη προσηκόντως απόφαση ως απαράδεκτη.
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) ISO 9000 ή ισοδύναμο στη διαχείριση έργων γεω-πληροφορικής, ανάλυσης/ σχεδιασμού/ ανάπτυξης/
παραμετροποίησης λογισμικού γεω-πληροφορικής, υλοποίησης ή και ολοκλήρωσης λύσεων γεωπληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού γεω-πληροφορικής, υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης –
συντήρησης έργων γεω-πληροφορικής, υπηρεσιών ψηφιοποίησης και παραγωγής χαρτογραφικών
δεδομένων, παροχής υπηρεσιών απομακρυσμένης φιλοξενίας και διάθεσης εφαρμογών γεωπληροφορικής.
β) . ISO Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 καθώς και
γ) ISO Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων κατά ISO 27001:2013
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2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας, ή ένωση αυτών, στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 5 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.
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.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 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 6και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα B, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, 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 2.2.7. 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 2.2.4-2.2.7).
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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 :
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,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 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 2.2.3.2 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.
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 διατάξεις, ως
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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 ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή οικονομικός φορέας που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα. Σημείωση: Σε περίπτωση νομικών προσώπων, η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά στο
νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν
εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων αφορά και σε όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ή , στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση
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.
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, 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
γ) 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.
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.
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται 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» και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή , στα κράτημέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση 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 έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 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 επάγγελμα 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.
Β. 3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
i) κατάλογο των σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών.
ii) για όλα τα έργα των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(URLs) οι οποίες θα είναι σε πλήρη λειτουργία κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς και για
διάστημα 2 μηνών από την υποβολή των προσφορών. Ειδικά για το τμήμα που αφορά τις διαδικτυακές
εφαρμογές θα πρέπει να προσκομιστούν οι διαδικτυακές διευθύνσεις (URLs) για τις υπηρεσίες που
ζητούνται (Εξεύρεσης (Καταλόγου) CSW, Απεικόνισης (Θέασης) WMS, Τηλεφόρτωσης WFS και Διόρθωσης
/ Επικαιροποίησης WFS-T).
iii) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους αναδόχους κατά το στάδιο
ελέγχου πληρότητας του φακέλου δικαιολογητικών προκειμένου να επιδείξουν τουλάχιστον δύο (2) εκ
των παραπάνω έργων ή άλλη εγκατάσταση/ σύστημα που βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης/ ανάπτυξης
και τα οποία θα περιλαμβάνουν λειτουργικότητα διαχείρισης κρίσεων με χρήση υποδομής γεωχωρικών
πληροφοριών, δορυφορικών δεδομένων και δυνατότητα παροχής ανοικτών δεδομένων για το ευρύ κοινό.
H επίδειξη αποτελεί On/Off κριτήριο επιλογής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα ενημερωθούν γραπτώς από την
Αναθέτουσα Αρχή για την ώρα της επίδειξης του κάθε υποψήφιου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν.
Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά
εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται
με πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν 4412/2016.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, 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 διαγωνιζομένου). 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
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διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. 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.5. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Α/Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

Κατανόηση απαιτήσεων δράσης (Κ1)

0,2 (σ1)

2

Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση της δράσης (Κ2)

0,2 (σ2)

3

Οργανωτική δομή και εμπειρία για την κάλυψη των απαιτήσεων της δράσης (Κ3)

0,2 (σ3)

4

Κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της διακήρυξης (Κ4)

0,4 (σ4)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Τεχνικό Κριτήριο Κ1
Αξιολογείται: ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της δράσης με εντοπισμό των
θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία.
Τεχνικό Κριτήριο Κ2
Αξιολογείται: η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας παροχής της υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού επάρκειας των ενεργειών, καθώς και η τεκμηρίωση της δυνατότητας
υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της δράσης.
Τεχνικό Κριτήριο K3
Αξιολογείται: η οργανωτική δομή, ο καθορισμός των καθηκόντων, η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας
έργου και η εμπειρία για την κάλυψη των απαιτήσεων της δράσης.
Τεχνικό Κριτήριο K4
Αξιολογείται: η ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου να φέρει εις πέρας το έργο μέσω έργων που έχουν
υλοποιηθεί και είναι προσβάσιμα τα αποτελέσματά τους στο διαδίκτυο, καθώς και μέσω επίδειξης αυτών
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.2 υποπαράγραφος Β3 της παρούσας..
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Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 1. Η
βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της οριστικής διακήρυξης. Η
βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι ως
άνω όροι και απαιτήσεις.
Σημειώνεται ότι μια προσφορά χαρακτηρίζεται 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 τη συγκεκριμένη δράση.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των
προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:
ΣΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4
Όπου:
ΣΤΠ: γενική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς
σν: ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+…σν = 1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά με πρώτο αυτόν με την μεγαλύτερη
Οικονομική Προσφορά και τελευταίο αυτόν με την μικρότερη Οικονομική Προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/ ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η αρμόδια
Επιτροπή υπολογίζει τον Τελικό Βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑi) των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις
προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά, λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2)
δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω, σύμφωνα με τον
παρακάτω τύπο:
ΤΒΑ=100 * [(ΣΤΠ*Σ1) + (ΣΟΠ*Σ2)]
όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης,
ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς
ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των
Διαγωνιζομένων) / (Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζομένου)
Σ1: 85% συντελεστής τεχνικής προσφοράς
Σ2: 15% συντελεστής οικονομικής προσφοράς
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων της μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα
σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς και προκρίνεται η προσφορά με
την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία,
προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης, ο πρώτος στην κατάταξη του σχετικού συγκριτικού
πίνακα.

Σελίδα 22

ΑΔΑ: 6Π1Λ43Κ-Α8Β

18PROC004007117 2018-11-14

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα A της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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 (παράγραφος 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 αριθμ. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «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 άρθρο9 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.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. 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]
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»
[Συμπληρώνεται για συμβάσεις κάτω των ορίων :]
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα B),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
A της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
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καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος
E της παρούσας διακήρυξης. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως
στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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 συνολική προσφερόμενη τιμή
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης
Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αμοιβής του αναλαμβανόμενου έργου, πλην του
αναφερόμενου στην πργ 5.1 της παρούσας, απορρίπτονται.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120
ημερολογιακών ημερών 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
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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 δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ή δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους
υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) 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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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

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 07/12/2018 και ώρα 09:00

•

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

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 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 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 συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 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. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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 με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 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 προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
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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 τιμή 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 των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
«Οικονομική Προσφορά» επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων
χωρεί /προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

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, δεκαπέντε (15) 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
2.2.7.2. 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 - 2.2.6 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.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. , 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 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της
Επιτροπής 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.
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 2.2.7.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 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 αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
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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 με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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.

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
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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, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
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 ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ
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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της
παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύονται 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, 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.
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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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 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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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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 :
Είτε με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 200 § β, του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κάθε
παραδοτέου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική
παραλαβή.
Είτε τμηματικά για το 80% της συμβατικής αξίας του ποσού που αναλογεί στην αξία του κάθε
παραδοτέου και σύμφωνα με την παράδοση τους όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα του
Παραρτήματος Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Το 100% της συμβατικής αξίας του ποσού θα γίνει με την
οριστική παραλαβή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο η κάθε πληρωμή θα συνδέεται με τις σχετικές χρηματορροές
από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

5.1.2. Τον 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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% υπέρ της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. 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
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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,
• είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει,
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας
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
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 των ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας του κάθε παραδοτέου, 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.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
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.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Διάρκεια σύμβασης
6.1.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες όπως ορίζεται από
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων όπως αυτό φαίνεται στο Παράρτημα Α’ Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο
5.2.2 της παρούσας.

6.2

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Ταμείου, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τα παραδοτέα θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου ή
όπου αλλού υποδειχθεί στον Ανάδοχο.
Για την παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη
σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 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.
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά για το 80% της συμβατικής αξίας του ποσού που αναλογεί στην αξία του
κάθε παραδοτέου και σύμφωνα με την παράδοση τους όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα του
Παραρτήματος Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Το 100% της συμβατικής αξίας του ποσού θα γίνει με την
οριστική παραλαβή. Ειδικά κατά την πρώτη πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και εξοφλητική
απόδειξη της δαπάνης δημοσίευσης του διαγωνισμού.
Καθώς το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο η κάθε πληρωμή θα συνδέεται με τις σχετικές χρηματορροές
από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Σελίδα 36

ΑΔΑ: 6Π1Λ43Κ-Α8Β

18PROC004007117 2018-11-14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3.1.3),
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (5.1.1),
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5.1.2) ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (5.1.4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΜΕΛΕΤΗ
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αρ. πρωτοκόλλου: 1507
14/11/2018
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στα ακόλουθα παραδοτέα:
Παραδοτέο 1 - Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος (3.1.3),
Παραδοτέο 2 - Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα (5.1.1),
Παραδοτέο 3 - Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος (5.1.2) και

Παραδοτέο 4 - Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4)
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων
δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (135.316,13 €) πλέον Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει των διατάξεων:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
κατά την δημοσίευση της παρούσας
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 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 Ί61) 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 καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- 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 ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία",
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-του άρθρου 190-193 ν. 3852/2010

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

της

υπ’αρ.

158/2016

(ΦΕΚ

Β΄3698/16.06.2016)

απόφασης

ΕΑΑΔΗΣΥ

«Έγκριση

“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»,
-

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 και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Την από 03-01-2018 σύμβαση χρηματοδότησης με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος –
Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
- την υπ΄αριθμ. 1396/26-10-2018 Απόφαση της Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης των όρων διακήρυξης, καθώς και της τεχνικής
έκθεσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού
για την Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου, Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg
V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
- το Άρθρο 115 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εφαρμοστικό
Κανονισμό της Επιτροπής 821/2014 για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τη
συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Μυτιλήνη, _____-2018

Μυτιλήνη, _____-2018

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΤΑΚΟΥ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1.

2.
3.
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-

Έκθεση
Προδιαγραφών
Συστήματος (3.1.3),
Ολοκληρωμένο
Σύστημα (5.1.1)

Ευφυούς

Καινοτόμο

ΑΞΙΑ

13.709,68

Ευφυές

100.806,45

Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος (5.1.2)

9.677,42

Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο
Βόρειο Αιγαίο (5.1.4)

6.145,97

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Μυτιλήνη _____-2018
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
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III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά στα ακόλουθα παραδοτέα:
Παραδοτέο 1 - Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος (3.1.3),
Παραδοτέο 2 - Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα (5.1.1),
Παραδοτέο 3 - Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος (5.1.2) και
Παραδοτέο 4 - Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4)

Άρθρο 2
Ισχύουσες Διατάξεις
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει των διατάξεων:
- - του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
κατά την δημοσίευση της παρούσας
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 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 Ί61) 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 καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- 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 ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία",
-του άρθρου 190-193 ν. 3852/2010
 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781).
-

της

υπ’αρ.

158/2016

(ΦΕΚ

Β΄3698/16.06.2016)

απόφασης

ΕΑΑΔΗΣΥ

«Έγκριση

“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»,
-

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 και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Την από 03-01-2018 σύμβαση χρηματοδότησης με την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος
– Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
- την υπ΄αριθμ. 1396/26-10-2018 Απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης των όρων διακήρυξης, καθώς και της τεχνικής
έκθεσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού
για την Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου, Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg
V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
- το Άρθρο 115 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εφαρμοστικό
Κανονισμό της Επιτροπής 821/2014 για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τη
συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
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Άρθρο 3
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές

Το ως άνω έργο θα πρέπει, με ευθύνη του Αναδόχου, να ανατεθεί σε κατάλληλη ομάδα με
προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Ανάδοχο, και η οποία
θα αναλάβει την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου (ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ).
Οι προτάσεις του σχεδιασμού για κάθε ένα από τα παραδοτέα (συμπεριλαμβανομένου και των
αναφορών προόδου) θα πρέπει να υποβληθούν στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου
Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ), προκειμένου να τύχουν των σχετικών παρατηρήσεων για την οριστικοποίησή
τους.
Το ΠΤΑΒΑ δεσμεύεται εντός δέκα (10) ημερών από την παρουσίαση κάθε Σταδίου Υλοποίησης εκ
μέρους του Αναδόχου να παρουσιάζει τις προτάσεις – διορθώσεις της για το περιεχόμενο κάθε
σταδίου και εν συνεχεία να επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας και την ολοκλήρωση από τον
ανάδοχο σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα ορίσει η επιτροπή.
Ακολούθως ο Ανάδοχος του έργου προβαίνει στη διαδικασία υλοποίησης για κάθε ένα από τα
παραδοτέα, μόλις παραλάβει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την αρμόδια επιτροπή του έργου με
την έγκρισή της επί του σχεδιασμού για την υλοποίηση του κάθε παραδοτέου.
Ο συνολικός συμβατικός Χρόνος Παράδοσης του κάθε παραδοτέου θα φαίνεται από το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων όπου ορίζονται μετά τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
3.1.3

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος
18.011 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Π/Υ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Ανάλυση
1. Προσωπικό: 1.011 ευρώ συμπ. ΦΠΑ ή/και εισφορών
2. Υπεργολαβία: 17.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Με το Παραδοτέο 3.1.3 ξεκινάει η ανάπτυξη του ευφυούς συστήματος λήψης
αποφάσεων. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων επί χάρτου στο Βόρειο Αιγαίο και στην
Κύπρο θα οδηγήσουν στη μετατροπή των αναγκών που θα αναδειχθούν σε προδιαγραφές
υπηρεσιών και λειτουργίας από ειδικούς σε ολοκληρωμένα ευφυή συστήματα λήψης
αποφάσεων.
Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο σύστημα στήριξης αποφάσεων θα πρέπει να
προδιαγραφεί με τρόπο που να λειτουργεί δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο και να
προτείνει μια πλειάδα δράσεων για πιο αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και φυσικών
καταστροφών.
Το παραδοτέο αυτό αφορά τις προδιαγραφές που θα έχει το ευφυές σύστημα στήριξης
αποφάσεων για τις ανάγκες του έργου. Ένα σύστημα το οποίο θα ανατροφοδοτείται
με βάση τα αποτελέσματα των ασκήσεων επί χάρτου στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κύπρο,
τα οποία και θα οδηγήσουν στη μετατροπή των αναγκών που θα αναδειχθούν σε
προδιαγραφές υπηρεσιών και λειτουργίας από ειδικούς σε ολοκληρωμένα ευφυή
συστήματα λήψης αποφάσεων.
Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο σύστημα στήριξης αποφάσεων θα προδιαγραφεί με
τρόπο που να λειτουργεί δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο – με δεδομένη την ύπαρξη
δεδομένων και τηλεπικοινωνιακού δικτύου, και θα προτείνει – στηριζόμενο στην ανάλυση
των δεδομένων - μια πλειάδα δράσεων για πιο αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και
φυσικών καταστροφών.
Η υπομονάδα ευφυούς συστήματος / αξιολόγησης – όπως απεικονίζεται στο παρακάτω
σχήμα - είναι στην πραγματικότητα ένας ευέλικτος μηχανισμός διαχείρισης γνώσης που
αποτελείται από μία ευφυή βάση, μηχανή αναφοράς, λειτουργική μνήμη και
επεξηγηματική μονάδα. Η λειτουργική μνήμη λαμβάνει το διαχρονικό προφίλ των
συμβάντων και της υφιστάμενης κατάστασης καταγραφής δεδομένων – όπως αναφέρονται
παρακάτω - και τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα αδιάσειστα γεγονότα του έμπειρου
συστήματος. Η υπομονάδα αξιολόγησης χρησιμοποιεί την καταγεγραμμένη γνώση για να
παράσχει την αξιολόγηση των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και να αναγνωρίσει
χαρακτηριστικά (παραμέτρους) που μπορούν να βελτιωθούν.
Η ευφυής και έμπειρη βάση αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι εφαρμόζονται
στα πραγματικά δεδομένα του έξυπνου συστήματος και δύναται να θεωρηθούν ως
κωδικοποίηση της γνώσης των ειδικών. Η βάση αυτή θα υλοποιηθεί είτε χρησιμοποιώντας
έμπειρα συστήματα (expert systems) ή μηχανισμούς ευφυούς λογισμικού. Η έμπειρη βάση
δεδομένων συγκροτείται από στοιχεία των πεδίων αναφορών καθώς και του πεδίου
αναφοράς νέου συμβάντος.
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Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine) είναι ο μηχανισμός διαχείρισης
της υπομονάδας αξιολόγησης η οποία αποφασίζει ποιοι κανόνες ικανοποιούνται από τα
γεγονότα, θέτει σε προτεραιότητα τους κανόνες που ικανοποιούνται και εκτελεί τους
κανόνες αυτούς με τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα.
Η υπομονάδα αξιολόγησης ζευγαρώνει (coupled with) με την δυνατότητα επεξήγησης η
οποία εξηγεί και διευκρινίζει τη λογική πίσω από το τελικό αποτέλεσμα στους τελικούς
χρήστες αν χρειαστεί.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απεικονίσεις γνώση (graphics, GIS visualization, schemata,
frames κλπ) και να υλοποιήσεις την μέθοδο εξαγωγής συμπερασμάτων (decision trees,
lattices, forward/backward chaining) οι οποίοι και θα εξεταστούν και αξιολογηθούν κατά τη
φάση των λειτουργικών προδιαγραφών έτσι ώστε να γίνει η καταλληλότερη επιλογή για το
έργο.

Κανόνες
Βάσης
Γνώσης

Μηχανή
Εξαγωγής
Συμπερασμάτων

Λειτουργική
Μνήμη
(Γεγονότα)

Δυνατότητα
Επεξήγησης

Το προτεινόμενο σύστημα θα διέπεται από μια ολιστική προσέγγιση για κάθε είδους
κρίση - πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, μεταναστευτικό, κ.λπ. - και θα σχεδιαστεί έτσι ώστε
να μπορεί να έχει ως είσοδο δεδομένα διαφόρων μορφοτύπων όπως πόρους (άνθρωποι,
μέσα, κ.λπ.), κάμερες, και άλλους πιθανούς αισθητήρες από τους οποίους μπορεί να
προκύψει χρήσιμη επεξεργασμένη πληροφορία για τη διαχείριση της κρίσης.
Το σύστημα θα παρέχει κάθε στιγμή απαντήσεις σε ερωτήματα της μορφής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ποια είναι τα "ανοικτά" συμβάντα;
Ποια είναι τα "κλειστά" συμβάντα;
Ποια συμβάντα είναι σε εξέλιξη;
Ποια συμβάντα είναι στο αρχείο;
Ποιοι πόροι (μέσα/ άνθρωποι) συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του Χ συμβάντος
τώρα;
Σε ποια συμβάντα είναι κατανεμημένοι οι πόροι τώρα;
Ποιες είναι οι ομάδες/ άτομα που έχουν διατεθεί και που;
Ποιες ομάδες που έχουν διατεθεί σε συμβάντα συμπληρώνουν 8ώρο και πρέπει να
μεριμνήσουμε για την τυχόν αντικατάστασή τους;
Ποιο είναι το αναλυτικό ιστορικό του Χ συμβάντος;
Ποιες είναι οι αναφορές για τις επιπτώσεις του Χ συμβάντος (π.χ. τραυματίες,
καταστροφές κτηρίων, κ.λπ.) όπως αναφέρθηκαν από τις ομάδες και τα μηνύματα;
Τι κείμενα/ αναφορές υπάρχουν για το συμβάν αυτό;
Ποια είναι η κάτοψη των οικονομικών τετραγώνων και ποια είναι η θέση των
μονάδων μας εκεί τώρα;
Ποιες είναι οι εργασίες που έχουν ανατεθεί (σε άτομα / ομάδες) ανά συμβάν και
δεν έχουν ολοκληρωθεί;
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•
•
•
•

•

•

Ποιους προμηθευτές εξοπλισμού μπορώ να καλέσω τώρα, που θα μπορούσαν να
μου διαθέσουν 5 φορτηγά;
Ποιες είναι οι κατόψεις των εσωτερικών χώρων του σταδίου Χ και ποιες είναι οι
έξοδοι κινδύνου; Ποια είναι τα σχέδια εκκένωσής του;
Πως μπορώ να ετοιμάσω σε 2 λεπτά μια αναφορά για το Χ συμβάν για τον
Υπουργό;
Πώς μπορώ να έχω συγκεντρωμένες τις αναφορές όλων των αστυνομικών που
ενεπλάκησαν ώστε να γραφτεί γρήγορα μια συγκεντρωτική αναφορά για το
συμβάν;
Ποια είναι τα συμβάντα τώρα:
o Ανά προτεραιότητα;
o Ανά τύπο;
o Ανά είδος συμβάντος;
o Ανά ομάδα;
o Ανά πηγή πληροφόρησης;
Τι άλλα συμβάντα τύπου Χ είχε η περιοχή στο παρελθόν και πως εξελίχθηκαν;

Ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων βασίζεται κατά πολύ στις επικαιροποιημένες
και συγκεντρωτικά παρουσιάσιμες αναφορές που δημιουργούνται από τα υποσυστήματα,
αναφορές που αφορούν στα: αναλυτική εκτύπωση πόρων (στοιχεία ανά είδος), υπόλοιπα
διαθέσιμα μέσα, συνολικές ποσότητες/ διαθέσιμα/ ελεύθερα/ διατεθέντα, προς επιστροφή,
διατεθέντα ανά συμβάν, πόροι ανά κατηγορία, είδος κλπ με υπόλοιπα, διατεθέντα,
ημερολόγιο διάθεσης/ επιστροφής πόρων, πόροι ανά προμηθευτή, πόροι με μηδενικά
υπόλοιπα, πόροι που λήγουν, πόροι που έχουν διατεθεί και πλησιάζει η ημερομηνία
επιστροφής τους, και πόροι ανά οργανισμό.
Όλες οι αναφορές θα μπορούν να παράγονται σε χαρτί, οθόνη, αρχείο. Επίσης η
αναζήτηση σε οθόνη (π.χ. υπόλοιπα) θα πρέπει, εφόσον το ζητήσει ο χρήστης, να εμφανίζει
και στο GIS τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι πόροι. Έτσι, π.χ. ζητώντας τα νοσοκομεία
δείχνεται στην οθόνη η λίστα και ταυτόχρονα στο GIS της περιοχής στα σημεία που
βρίσκεται το κάθε νοσοκομείο εμφανίζει το σήμα νοσοκομείου πάνω στο χάρτη (μαζί με
εμφάνιση των στοιχείων του συγκεκριμένου πόρου).
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εθνικός Δημόσιος Διαγωνισμός (για την υπεργολαβία)
Ενιαίος διαγωνισμός με τα παραδοτέα: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4
(σύνολο διαγωνισμού: 161.621 ευρώ συμπ. ΦΠΑ)
[Νομοθεσία: Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/ 08.08.2016 τεύχος Α), Ν. 4281/8.8.2014 (ΦΕΚ Α΄/160) και
ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) και τροποποιήσεων αυτής (ΥΠΑΣΥΔ)]
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
5.1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα

126.842 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
Π/Υ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Ανάλυση
1. Προσωπικό: 1.842 ευρώ συμπ. ΦΠΑ ή/και εισφορών
2. Υπεργολαβία: 125.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Στο πλαίσιο του παραδοτέου θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί πληροφοριακό
σύστημα που θα οδηγεί μέσω δυναμικής επεξεργασίας και σεναρίων χρήσης σε ευφυή στήριξη
αποφάσεων για καλύτερη διαχείριση κρίσης ή καταστροφής και θα καλύπτει διαχείριση συμβάντων,
εκτίμηση ζημιών, δήλωση καταστροφών, δυνατότητα συνδέσεων με άλλα συστήματα, πληροφορίες για
το κοινό, επεξεργασία εφαρμογών, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποδομών, υπηρεσίες
αντιμετώπισης, συντονισμός, σχεδιασμός και προγραμματισμός, λειτουργική υποστήριξη.
Ένα Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων είναι το λογισμικό που βρίσκουμε σε Κέντρα Επιχειρήσεων που
λειτουργούν για την αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων. Τέτοια κέντρα είναι συνήθη σε κρατικούς
κατά κανόνα οργανισμούς.
Το προτεινόμενο ολιστικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων συνδυάζει τις δυνατότητες ενός Συστήματος
Διαχείρισης Μηνυμάτων/ Γεγονότων/ Συμβάντων, ενός Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και ενός
Συστήματος Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.
Βασικό πυρήνα του συστήματος αποτελεί εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο προσδίδει στη συνολική
λύση δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο όλων των ποσοτικών και
ποιοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κινδύνων και ζημιογόνων
περιστατικών, όπως, μεταξύ άλλων:
•

καταγραφής και ανάλυσης συμβάντων,

•

δυναμικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση μιας κρίσης
σε συνάρτηση με την εξέλιξή της, με τη χρησιμοποίηση χαρτών, πάσης φύσεως δεδομένων,
καθώς και επιχειρησιακής ευφυίας,

•

διασύνδεσης με οποιουδήποτε τύπου άλλη εφαρμογή για την άμεση άντληση ή διοχέτευση
πληροφοριών (βάσεις δεδομένων, τράπεζες πληροφοριών, GIS προϊόντα και συστήματα κ.λπ.),

•

δημιουργίας Σχεδίων - με αναλύσεις αναφορών και γεωγραφική απεικόνιση των διαθέσιμων
πόρων - Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων,

•

ταχύτατης τηλεειδοποίησης με τη χρήση σχετικού εξοπλισμού σε μη πεπερασμένο αριθμό
αποδεκτών (στο πλαίσιο του έργου προτείνεται και η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και sms με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τηλεπικοινωνιακή υποδομή),

•

παραγωγής αναφορών ενημέρωσης.
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Στόχος του Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Σύστηματος είναι η υποστήριξη των εμπλεκόμενων
φορέων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε καταστάσεις κρίσεων - Φυσικών και
Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων - μέσω της αποτελεσματικής
χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα καθώς και τα εργαλεία για τη συνεργατική
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση μιας κρίσης (φυσική ή
τεχνολογική/ ανθρωπογενή) μετά την καταστροφή, είναι τεράστιος και ο όγκος των δεδομένων που
πρέπει να προωθηθεί, να επεξεργαστεί και να είναι προσβάσιμος από φορείς και πολίτες μέσω κοινών
αποθετηρίων και διαλειτουργικότητας μέσω WEB υπηρεσιών και ανοικτών πρωτοκόλλων (π.χ. OGC).
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει, με τη χρήση της πλατφόρμας, τα δεδομένα να συλλέγονται, να ελέγχονται,
να αναλύονται και να παρουσιάζονται μέσα από ένα σύγχρονο χαρτοκεντρικό περιβάλλον. Η
πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την αποτελεσματική
διάχυση της πληροφορίας καθώς και για την επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της
δημιουργίας μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας. Επιπλέον, επεξεργασμένα μέρη από όλη τη ροή
πληροφοριών θα πρέπει να παρέχονται ελεύθερα στους πολίτες και στις αρμόδιες υπηρεσίες με τη
χρήση ανοικτών προτύπων και σε πραγματικό χρόνο, με στόχο το συντονισμό, την άμεση ενημέρωση
και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Η πλατφόρμα θα πρέπει να αναπτυχθεί ακολουθώντας μια ανοικτή/ αρθρωτή αρχιτεκτονική και να έχει
προκύψει ως αποτέλεσμα των εμπειριών από πλήθος αντίστοιχων καταστάσεων σε παγκόσμιο
επίπεδο. Θα πρέπει δε να παρέχεται ως ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο
σύνολο της προσφερόμενης λύσης (εκτός του λογισμικού καταγραφής υπαίθρου), γεγονός που
μεγιστοποιεί την αξιοποίηση και τη μελλοντική αξιοποίηση/ επεκτασιμότητα. Θα πρέπει να δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της πληροφορίας που πρέπει να διαχέεται μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων και των πολιτών. Ανάλογα με τους ρόλους και τα δικαιώματα που διαθέτουν, η πλατφόρμα θα
πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή ροή της πληροφορίας, από τους φορείς μέχρι και τους πολίτες.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο CAP (Common
Alerting Protocol) για την επικοινωνία/ ενημέρωση.
Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσα από μία διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ υπάρχει και η
δυνατότητα εκτέλεσης τοπικά, από flash disk σε προσωπικό υπολογιστή/ laptop. Θα πρέπει να
εξασφαλίζει το συγχρονισμό των δεδομένων όταν οι χρήστες συνδεθούν στο κεντρικό διακομιστή.
Τα βασικά υποσυστήματα της εφαρμογής που θα πρέπει να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί παρουσιάζονται
στην εικόνα που ακολουθεί:
•
•
•
•
•

Πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων
Yποδομή γεωχωρικών πληροφοριών
Πύλη ανοικτών δεδομένων για το ευρύ κοινό
Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου
Λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου
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Τεχνολογίες Υλοποίησης, Λογική Αρχιτεκτονική, Φυσική Αρχιτεκτονική, Μεθοδολογία Υλοποίησης
Για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων θα χρησιμοποιηθεί ανοιχτή, πολυεπίπεδη,
δικτυακή αρχιτεκτονική. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη και μελλοντική κλιμάκωση
του συστήματος, ενώ θα είναι δυνατή η διασύνδεση με άλλα συστήματα, δεδομένου ότι τηρούνται
ανοικτά πρωτόκολλα και πρότυπα επικοινωνίας. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να
εξασφαλίζει ευκολία ανάπτυξης, διασυνδεσιμότητα και να βασίζεται στη χρήση διεθνών προτύπων.
Σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα επέκτασης και κλιμάκωσης θα παίξει και η δυνατότητα αξιοποίησης
της τεχνολογίας των εικονικών μηχανών και γενικά του περιβάλλοντος virtualization. Θα
χρησιμοποιηθεί στο σύνολο της λύσης τεχνολογία ελεύθερου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού
κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ πλήν των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών (λογισμικό καταγραφής και
υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα).
Στην αρχιτεκτονική του συστήματος θα διακρίνονται τρία λογικά επίπεδα. Η διάκριση προκύπτει από
την ομαδοποίηση των σχετικών λειτουργιών που αφορούν το αντικείμενο των επιχειρησιακών
λειτουργιών και την απαίτηση για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Τα επίπεδα αυτά
είναι:
•

Επίπεδο Διαχείρισης: Το επίπεδο περιλαμβάνει την υποδομή για την αποθήκευση, διαχείριση
και επεξεργασία των δεδομένων.

•

Επίπεδο Υπηρεσιών: Στο επίπεδο αυτό ενσωματώνεται όλη η επιχειρησιακή λογική με την
ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών και (δια)δικτυακών υπηρεσιών.

•

Επίπεδο Παρουσίασης: Αποτελεί τη διεπαφή της υποδομής με τους χρήστες του συστήματος.

Τα δεδομένα και το περιεχόμενο θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα σχήματα Βάσεων Δεδομένων. Οι
εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης, θα εκτελούνται στους
εξυπηρετητές. Μέσω της διαδικτυακής πύλης θα παρέχεται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι
εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα ενσωματωθούν στη λειτουργικότητα της Διαδικτυακής
Πύλης. Η λειτουργικότητα της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να είναι συμβατή με τους κυριότερους
περιηγητές (browsers).
Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής θεωρείται ότι πρέπει να γίνει εφαρμογή των ακολούθων
επιπέδων:
•

Επίπεδο Βάσεων Δεδομένων (database tier)
Το επίπεδο αυτό αποτελεί το χαμηλότερο στον φυσικό και λογικό σχεδιασμό. Σε αυτό
πραγματοποιείται η αποθήκευση του συνόλου των δεδομένων (περιγραφικά δεδομένα,
γεωχωρικά δεδομένα και συνοδευτικά έγγραφα). Η πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα θα
είναι δυνατή είτε μέσω των intranet/ web clients ή/και μέσω των desktop clients (λ.χ. desktop
GIS). Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και οι
Βάσεις Περιγραφικών και Γεωχωρικών Δεδομένων.
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Επίπεδο Υποστηρικτικών Εφαρμογών Γραφείου (desktop tier)
Το επίπεδο περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές εφαρμογές γραφείου (desktop). Στο επίπεδο
αυτό εντάσσεται κατά κύριο λόγο η διαχείριση αρχείων, εγγράφων και γεωχωρικών
δεδομένων (desktop GIS).

•

Επίπεδο Εφαρμογών (application tier)
Aφορά το ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο θα υλοποιηθεί πρακτικά το σύνολο της
απαιτούμενης λειτουργικότητας (server side) που δεν θα παρέχεται από/ στους πελάτες
(clients). Η πρόσβαση προς αυτό θα είναι εφικτή μέσω των web και desktop tiers. Στο
application tier, μεταξύ άλλων, θα γίνεται και η εξουσιοδότηση της εισόδου των χρηστών με
χρήση Single Sign On μηχανισμού, η απόδοση της ομάδας χρήστη (εσωτερικός/ εξωτερικός,
διαχειριστής, κ.λπ.), το επίπεδο ασφαλείας, τα επίπεδα πρόσβασης και χρήσης εφαρμογών,
τα επίπεδα ανάγνωσης και γενικά διαχείρισης δεδομένων, οι δυνατότητες και οι ρόλοι για
εισαγωγή και ενημέρωση όλων των δεδομένων κ.λπ.

•

Επίπεδο διαδικτύου (web tier)
Αποτελεί το ανώτερο επίπεδο, προσβάσιμο μέσω τοπικού εσωτερικού δικτύου ή/ και του
διαδικτύου, όπου θα παρέχονται στους χρήστες οι εφαρμογές για την παρουσίαση του
συνόλου του πληροφοριακού υλικού (περιγραφικά δεδομένα, γεωχωρικά).

Η μεθοδολογία ανάπτυξης του Έργου θα βασίζεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Ενιαίο μοντέλο Διοίκησης και Οργάνωσης Έργου.
• Ενιαίο μοντέλο Διασφάλισης Ποιότητας.
• Ικανοποίηση των απαιτούμενων μη λειτουργικών χαρακτηριστικών.
Για τον καλύτερο συντονισμό του Έργου θα πρέπει να εφαρμοστούν μεθοδολογίες οργάνωσης και
διαχείρισης έργων (project management), διασφάλισης ποιότητας (quality assurance), διαχείρισης του
ρίσκου (risk management) και διαχείρισης των αλλαγών (change management). Οι μεθοδολογίες αυτές,
σε συνεργασία με τις μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών, θα δημιουργούν
έναν στιβαρό μηχανισμό σωστού προγραμματισμού, υλοποίησης και ελέγχου της πορείας του Έργου. Ο
υποψήφιος ανάδοχος καλείται να περιγράψει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια
της εξέλιξης του Έργου.
Πλατφόρμα Διαχείρισης Κρίσεων
Η πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων που θα αναπτυχθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο θα πρέπει να
αναπτυχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις:
•

Θα πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογία ελευθέρου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού κώδικα
ΕΛ/ΛΑΚ.

•

Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσα από μία διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ θα πρέπει να
υπάρχει και η δυνατότητα εκτέλεσης τοπικά, από flash disk σε προσωπικό υπολογιστή /
laptop. Η πλατφόρμα θα εξασφαλίζει το συγχρονισμό των δεδομένων όταν οι χρήστες
συνδέονται στον κεντρικό διακομιστή.

•

Θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί με στόχο να είναι απλή και φιλική προς το χρήστη.

•

Θα παρέχεται δυνατότητα προβολής εγχειριδίου/οδηγιών στους χρήστες.

•

Οι εντολές στις οθόνες των χρηστών θα πρέπει να είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

•

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και αποστολής σε πραγματικό χρόνο
όλων των πληροφοριών που απεικονίζονται, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

•

Η επιλογή ή εξαίρεση για την προβολή συγκεκριμένων πληροφοριών θα εξαρτάται από τα
δικαιώματα του χρήστη του συστήματος.
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•

Η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα με τα σχετικά δικαιώματα χρήσης θα
πραγματοποιείται από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου του συστήματος της Περιφέρειας.

•

Θα παρέχεται υποχρεωτικά απεριόριστος αριθμός αδειών πρόσβασης και χρήσης του
συστήματος.

•

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης:
o
o
o
o
o
o
o

του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας
αρχείου οργανώσεων και φορέων
συμβάντων
χώρων συγκέντρωσης και καταφυγίων
χώρων νοσηλείας
αποθηκών υλικών και αιτημάτων για διάθεσή τους
δημογραφικών στοιχείων πληθυσμού

•

Μέσω του αποθετηρίου θα επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά έγγραφα και τις
ενέργειες που απαιτείται να διενεργηθούν βάσει του συστήματος διαχείρισης κρίσεων της
Περιφέρειας αναλόγως του ρόλου κάθε στελέχους.

•

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης συμβάντων και γεωγραφικά με χρήση της
υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του εξοπλισμού της Περιφέρειας που θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των συμβάντων.
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
Η δράση αφορά την ανάπτυξη της υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών (Υ.ΓΕ.Π.) μέσω του
κατάλληλου σχεδιασμού και της διαχείρισης των υπαρχόντων ψηφιακών γεω-αναφερμένων
δεδομένων του φορέα σε συνδυασμό με ελευθέρα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα, καθώς και την
ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς την
υπηρεσία και τρίτους.
Η υλοποίηση της Υ.ΓΕ.Π., προκειμένου να ανταποκρίνεται στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, θα πρέπει
να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
o

Καθορισμός των κατηγοριών των υπαρχόντων ψηφιακών γεω-αναφερμένων δεδομένων του
φορέα σε συνδυασμό με ελεύθερα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα που θα ενταχθούν στο
σύστημα.

o

Για τα υπάρχοντα ψηφιακά γεω-αναφερμένα δεδομένα του φορέα που θα ενταχθούν στο
σύστημα απαιτείται η προετοιμασία και οργάνωσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα στο Ν. 3882/2010 καθώς και την οδηγία Inspire. Η
κατηγοριοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων, ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο, θα
γίνει σε μία από τις 34 θεματικές κατηγορίες της Οδηγίας. Οι εργασίες που πρέπει να
πραγματοποιηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο θα περιλαμβάνουν τα εξής:
•

κατηγοριοποίηση δεδομένων (Παράρτημα Ν.3882/2010, INSPIRE)

•

καθορισμός σχήματος ονοματολογίας συνόλων δεδομένων (κωδικοί, λέξεις κλειδιά
για την αναζήτηση, κλπ.)

•

έλεγχος βαθμού συμμόρφωσης δεδομένων με τις προδιαγραφές του Ν. 3882/2010

•

καθορισμός, προσαρμογή συστήματος συντεταγμένων,

•

έλεγχος πληρότητας, ορθότητας

•

μετασχηματισμός και μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων προκειμένου να
εισαχθούν ενιαία στη νέα πλατφόρμα γεωπληροφορικής

Σελίδα 51

ΑΔΑ: 6Π1Λ43Κ-Α8Β

18PROC004007117 2018-11-14
o

Για την κεντρική και πιο αποτελεσματική διαχείριση των προαναφερθέντων ψηφιακών
γεωχωρικών δεδομένων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σχεδιασμός (εννοιολογικός, λογικός,
φυσικός) και υλοποίηση μίας χωρικά ενεργοποιημένης βάσης γεωχωρικών δεδομένων. Η
βάση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων θα αποτελέσει τον πυρήνα της Υποδομής, καθώς θα
υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες. Θα διαμορφωθούν κατάλληλοι ρόλοι χρηστών
σύμφωνα µε τις απαιτήσεις των Υπηρεσιών του φορέα, ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος
λόγος απόδοσης/ ασφάλειας, διατηρώντας όμως την ασφάλεια δεδομένων σε απόλυτη
προτεραιότητα. Η «ελεύθερα προσβάσιμη» (publication) βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει
τα δεδομένα που θα διαχέονται στο διαδίκτυο µέσω σειράς υπηρεσιών οι οποίες
περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. Η “publication” βάση θα είναι κατά το
δυνατόν δυναμικά συνδεδεμένη µε τη βάση γεωχωρικών δεδομένων προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι εργασίες συγχρονισμού των δύο βάσεων. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται τόσο η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών στο εσωτερικό του φορέα, όσο και
η εξυπηρέτηση του στόχου της υπό ανάπτυξη υποδομής.

o

Ανάπτυξη συστήματος μεταδεδομένων για τα γεωχωρικά δεδομένα του φορέα, το οποίο θα
πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE. Η έννοια
του συστήματος περιλαμβάνει το σύνολο των εργαλείων για τη δημιουργία, διαχείριση,
αναζήτηση και παρουσίαση των µεταδεδομένων που αφορούν τα δεδομένα των Υπηρεσιών
του φορέα.

o

Ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (web services) συμβατών µε αναγνωρισμένα πρότυπα, για
τη διάθεση των ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων. Οι υπηρεσίες αυτές
θα υποστηρίζουν την εύρεση και τη θέαση των δεδομένων και των μεταδεδομένων, τη
μεταφόρτωση (download), καθώς και την επικαιροποίηση/ τροποποίησή τους. Θα
υλοποιηθούν δηλαδή οι ακόλουθες υπηρεσίες:
•

Υπηρεσίες Εξεύρεσης (Καταλόγου) που βασίζονται στο πρότυπο CSW (Catalogue
Services for the Web) του Open Geospatial Consortium (OGC). Μέσω των υπηρεσιών
αυτών καθίσταται εφικτή η αναζήτηση σε καταλόγους µεταδεδοµένων, βάσει
κριτηρίων όπως λέξεις κλειδιά, περιοχή ενδιαφέροντος, κατηγορία δεδομένων,
χρονική έκταση, ημερομηνία δημιουργίας, κλίμακα κ.λπ.

•

Υπηρεσίες Απεικόνισης (Θέασης) που θα βασίζονται στο πρότυπο WMS (Web Map
Service) εκδ. 1.3.0 του OGC ή του πλέον πρόσφατου. Το πρότυπο WMS αποτελεί
προτυποποιηµένη μέθοδο ανταλλαγής γεωαναφερµένων εικόνων (χαρτών) µέσω
HTTP. Το πρότυπο αυτό υποστηρίζεται τόσο από διαδικτυακές όσο και desktop
εφαρμογές GIS (εµπορικές και ανοικτού κώδικα), προσφέροντας μεγάλο βαθμό
διαλειτουργικότητας στο ζήτημα της θέασης γεωχωρικών δεδομένων.

•

Υπηρεσίες Τηλεφόρτωσης που θα βασίζονται στο πρότυπο WFS (Web Feature Service)
του OGC. Το πρότυπο WFS παρέχει τη διεπαφή µέσω της οποίας είναι δυνατή
αποστολή αιτημάτων για γεωχωρικά δεδομένα µέσω διαδικτύου. Οι Υπηρεσίες
Τηλεφόρτωσης θα αφορούν την πρόσβαση σε προκαθορισμένα σύνολα δεδομένων
ή/και υποσύνολα αυτών, αλλά και απευθείας σε υπηρεσίες (direct access download
services) με δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων. Μέσω των υπηρεσιών αυτών θα
καθίσταται δυνατή η τηλεφόρτωση αντιγράφων συνόλων χωρικών δεδομένων
ενδιαφέροντος του φορέα ή μερών τους και, εφόσον είναι εφικτό, η άμεση
πρόσβαση σε αυτά, σε συνδυασμό πάντα με τις κατηγορίες διαδικτυακών χρηστών
και τα αντίστοιχα επιτρεπόμενα επίπεδα πρόσβασης, τα οποία θα καθοριστούν στο
προγενέστερο στάδιο της ανάλυσης των απαιτήσεων των χρηστών. Οι διαδικτυακοί
χρήστες θα μπορούν να μεταφορτώνουν δεδομένα της επιλογής τους (βάσει της
πολιτικής διάθεσης δεδομένων) σε διάφορους μορφότυπους (formats), όπως GML,
ESRI Shapefile, CSV, υπολογιστικά φύλλα.

•

Υπηρεσίες ∆ιόρθωσης/ Επικαιροποίησης Γεωχωρικών Δεδομένων µέσω του προτύπου
WFS-T (Web Feature Service Transaction). Το πρότυπο WFS-T επεκτείνει τη λειτουργία
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του προτύπου WFS, προκειµένου να επιτρέψει την πραγματοποίηση δοσοληψιών
(transactions) µε τη βάση γεωχωρικών δεδομένων. Οι δοσοληψίες αφορούν
ενδεικτικά την εισαγωγή νέων γεωχωρικών αντικειμένων ή/και τη διόρθωση/
τροποποίηση/ διαγραφή υφιστάμενων.
•

Για τη διάθεση των Υπηρεσιών Εξεύρεσης, Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης και
Διόρθωσης/ Επικαιροποίησης Γεωχωρικών Δεδομένων θα πρέπει να δημιουργηθεί
διαδικτυακή πύλη που θα αποτελεί τη διεπαφή της υποδομής που θα παρέχεται
στους (δια)δικτυακούς χρήστες και αφορά τη διάχυση των γεωχωρικών δεδομένων,
µεταδεδοµένων και δικτυακών υπηρεσιών της Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών
(ΥΓΕΠ) του φορέα.

Για την υλοποίηση της Υ.ΓΕ.Π. θα χρησιμοποιηθεί ανοιχτή, πολυεπίπεδη δικτυακή αρχιτεκτονική. Με
τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη και μελλοντική κλιμάκωση του συστήματος, ενώ θα
είναι δυνατή η διασύνδεση µε άλλα συστήματα, δεδομένου ότι τηρούνται ανοικτά πρωτόκολλα και
πρότυπα επικοινωνίας. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα πρέπει να εξασφαλίζει ευκολία
ανάπτυξης, διασυνδεσιμότητα και να βασίζεται στη χρήση διεθνών προτύπων. Σημαντικό ρόλο στη
δυνατότητα επέκτασης και κλιµάκωσης θα παίξει και η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας των
εικονικών μηχανών και γενικά περιβάλλοντος virtualization.
Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής θεωρείται ότι πρέπει να γίνει εφαρμογή των ακολούθων
επιπέδων:
o

Επίπεδο Βάσεων Δεδομένων (Database Tier): Το επίπεδο αυτό αποτελεί το χαμηλότερο στο
φυσικό και λογικό σχεδιασμό. Σε αυτό πραγματοποιείται η αποθήκευση του συνόλου των
δεδομένων (περιγραφικά, γεωχωρικά δεδομένα και συνοδευτικά έγγραφα). Η πρόσβαση των
χρηστών στα δεδομένα θα είναι δυνατή είτε µέσω των intranet/ web clients ή/ και µέσω των
desktop clients (λ.χ. Desktop GIS). Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται τα Συστήματα
∆ιαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) και οι βάσεις περιγραφικών και γεωχωρικών
δεδομένων.

o

Επίπεδο Υποστηρικτικών Εφαρµογών Γραφείου (Desktop Tier): Το επίπεδο περιλαμβάνει τις
υποστηρικτικές εφαρμογές γραφείου (desktop). Στο επίπεδο αυτό εντάσσεται κατά κύριο
λόγο η διαχείριση αρχείων, εγγράφων και γεωχωρικών δεδομένων (desktop GIS).

o

Επίπεδο Εφαρμογών (Application Tier): Αφορά το ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο θα
υλοποιηθεί πρακτικά το σύνολο της απαιτούμενης λειτουργικότητας (server side) που δεν θα
παρέχεται από/ στους πελάτες (clients). Η πρόσβαση προς αυτό θα είναι εφικτή µέσω των
Web και Desktop Tiers. Στο Application Tier, μεταξύ άλλων, θα γίνεται και η εξουσιοδότηση
της εισόδου των χρηστών µε χρήση Single Sign On μηχανισμού, η απόδοση της ομάδας χρήστη
(εσωτερικός/ εξωτερικός, διαχειριστής, κ.λπ.), το επίπεδο ασφαλείας, τα επίπεδα πρόσβασης
και χρήσης εφαρμογών, τα επίπεδα ανάγνωσης και γενικά διαχείρισης δεδομένων, οι
δυνατότητες και ρόλοι για εισαγωγή και ενημέρωση όλων των δεδομένων κ.λπ.

o

Επίπεδο Διαδικτύου (Web Tier): Αποτελεί το ανώτερο επίπεδο, προσβάσιµο µέσω τοπικού
εσωτερικού δικτύου ή/ και του διαδικτύου, όπου θα παρέχονται στους χρήστες οι εφαρμογές
για την παρουσίαση του συνόλου του πληροφοριακού υλικού (περιγραφικά δεδομένα,
γεωχωρικά δεδομένα, συνοδευτικά έγγραφα, κ.λπ.) σε διάφορες μορφές. Τις εφαρμογές θα
τις παρέχει ή/και θα αναπτύξει ο Ανάδοχος σε περιβάλλον περιηγητή διαδικτύου (web
browser).

Για την υλοποίηση της υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Υ.ΓΕ.Π., κρίνεται απαραίτητη η
προμήθεια των κατάλληλων πακέτων λογισμικού, τα οποία θα εξυπηρετήσουν τη λειτουργία των
επιμέρους συστατικών μερών της. Τα προσφερόμενα λογισμικά που συνθέτουν την υποδομή
γεωχωρικών πληροφοριών Υ.ΓΕ.Π. θα πρέπει να βασίζονται σε τεχνολογία ελευθέρου λογισμικού –
λογισμικού ανοικτού κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ. Τα επιμέρους λογισμικά είναι:
o

Χωρικά Ενεργοποιημένο Σύστημα ∆ιαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Στο Σύστημα Διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων που θα προσφερθεί, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζει εγγενώς τη
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χωρική διάσταση των αντικειμένων, θα υλοποιηθεί η βάση γεωχωρικών δεδομένων της
Περιφέρειας. Η βάση γεωχωρικών δεδομένων θα αποτελέσει, όπως προαναφέρθηκε, τον
πυρήνα του Συστήματος και θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες υποστήριξης λειτουργιών σε
επιχειρησιακό περιβάλλον. Το λογισμικό που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι συμβατό µε
το πρότυπο ANSI-SQL και να υποστηρίζει κωδικοποίηση Unicode/ UTF-8,
συµπεριλαµβανοµένων των ελληνικών. Θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία πολλαπλών
σχημάτων σε µία βάση. Ο καθορισμός των σχημάτων και η διαχείριση των δεδομένων θα
πρέπει να πραγματοποιούνται µε χρήση ερωτημάτων SQL καθώς και µέσω γραφικής
διεπαφής (χωρίς να απαιτείται φυσική πρόσβαση στον εξυπηρετητή που είναι
εγκατεστημένο). Σε σχέση µε τα γεωχωρικά δεδοµένα θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένες
συναρτήσεις δημιουργίας, επεξεργασίας και εξαγωγής γεωμετρίας από γεωχωρικά δεδομένα.
Θα πρέπει επίσης να προσφέρει επικοινωνία µε Desktop GIS λογισμικά (και σίγουρα µε τις
desktop GIS εφαρµογές που θα προσφερθούν), τόσο εμπορικά όσο και ανοικτού κώδικα.
o

Εφαρμογές Desktop GIS. Προϋπόθεση για την προσφορά του λογισμικού Desktop GIS
αποτελεί η δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας (ανάγνωση/ εγγραφή) µε τη γεωχωρική
βάση δεδομένων που θα υλοποιηθεί. Η λειτουργία του θα πρέπει να υποστηρίζεται
τουλάχιστον σε λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. Το λογισμικό θα πρέπει να
υποστηρίζει τη χρήση σε επιχειρησιακό περιβάλλον, παρέχοντας τις δυνατότητες ενός
τυπικού πακέτου GIS, σε σχέση µε την εκτέλεση βασικών λειτουργιών διαχείρισης, ανάλυσης,
επεξεργασίας και παρουσίασης γεωχωρικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό θα
πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο απεικόνισης (προβολής) υποστηρίζοντας
την ταυτόχρονη πρόσβαση σε διάφορες πηγές δεδομένων. Πλέον της επικοινωνίας µε τη
γεωχωρική βάση δεδομένων, θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση των πιο διαδεδομένων
μορφοτύπων στην τεχνολογία των GIS, διανυσματικής (vector), εικονιστικής (raster) μορφής,
αλφαριθµητικής μορφής, αλλά και τα πιο διαδεδομένα πρότυπα διάθεσης και ανταλλαγής
γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών µέσω δικτυακών υπηρεσιών.

o

Λογισμικά Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων µέσω Διαδικτυακών Υπηρεσιών (webservices),
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE. Για τη διάχυση δεδομένων µέσω
δικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξυπηρετητές χαρτών (map servers) οι
οποίοι θα υποστηρίζουν τη δημοσίευση δεδοµένων βάσει ανοικτών προτύπων του OGC. Πιο
συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποστηρίζονται τα πρότυπα WMS, WFS, WFS-T, WCS. Τα
προσφερόμενα λογισμικά θα πρέπει να υποστηρίζουν την άντληση - δημοσίευση δεδομένων
που βρίσκονται αποθηκευμένα στα πιο διαδεδομένα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων, εμπορικών αλλά και ΕΛ/ΛΑΚ. Πέραν της συμβατότητας µε το Σύστημα
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων στο οποίο θα υλοποιηθεί η βάση γεωχωρικών δεδομένων
του φορέα, θα πρέπει να υποστηρίζουν άντληση δεδοµένων από το MS SQL Server, αλλά και
συστήματα όπως PostgresQL/ PostGIS, MySQL, Oracle Spatial, ESRI ArcSDE. Επιπρόσθετα, θα
πρέπει να υποστηρίζουν τη δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων που βρίσκονται σε αρχειακή
μορφή.

o

Λογισμικά Προσωρινής Αποθήκευσης και Προϋπολογισμού Κανονικοποιηµένων Τμημάτων
(Tiles). Για την καλύτερη απόδοση του Συστήματος και την ορθολογική διαχείριση των
υπολογιστικών πόρων του Συστήματος, απαιτείται η προμήθεια λογισμικού για τον
προϋπολογισμό, διαχείριση και προσωρινή αποθήκευση κανονικοποιηµένων τμημάτων (tiles)
των χαρτών που προσφέρονται µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας απεικόνισης (WMS).

o

Λογισμικά Ανάπτυξης Διαδραστικών Διαδικτυακών Χαρτογραφικών Εφαρμογών. Στα
λογισμικά αυτά θα βασιστεί η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών
του φορέα. Τα λογισμικά θα διαθέτουν ανοικτές προγραµµατιστικές διεπαφές και θα
επιτρέπουν την ανάπτυξη modules που θα καλύπτουν εξειδικευμένες λειτουργίες, οι οποίες
προσομοιώνουν τη λειτουργικότητα Desktop GIS εφαρμογών.

o

Λογισμικά Εξυπηρετητών Καταλόγων Μεταδεδοµένων Γεωχωρικών Δεδομένων και
Υπηρεσιών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται τα πιο διαδεδομένα πρότυπα µεταδεδοµένων για
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γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, όπως ISO19139, ISO19115,
ISO19119, ISO19110. Μέσω της εφαρμογής θα πρέπει να είναι δυνατή η διαχείριση,
αποθήκευση και δημοσίευση, µέσω Υπηρεσίας Καταλόγου, του συνόλου των αρχείων
µεταδεδοµένων που θα δημιουργηθούν στo πλαίσιο ανάπτυξης της ΥΓΕΠ. Η εφαρμογή θα
υποστηρίζει τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών στα αρχεία µεταδεδοµένων που θα
δημιουργηθούν. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύει τα μεταδεδομένα
και σε κατάλληλο σχήμα της βάσης δεδομένων.
o

Λογισμικά Ανάπτυξης Διαδραστικών Διαδικτυακών
(geoportals). Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει:

Πυλών

Γεωχωρικών

Δεδομένων

•

Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Απεικόνισης (WMS)

•

Τηλεφόρτωση (WFS).

•

Κατάλογο (CSW) µε απλουστευμένη και σύνθετη αναζήτηση σε καταλόγους
µεταδεδοµένων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Η αναζήτηση θα πρέπει να
μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

•

Δυνατότητα επιλογής γεωγραφικού υποβάθρου αναφοράς.

•

Διαχείριση θεματικών επιπέδων (προσθήκη, αφαίρεση, αναδιάταξη).

•

Ρύθμιση διαφάνειας (transparency) των θεματικών επιπέδων.

•

Κατηγοριοποίηση/ ομαδοποίηση εμφανιζόμενων θεματικών επιπέδων ανά τύπο
υπηρεσίας, εξυπηρετητή.

•

Εργαλεία πλοήγησης
συντεταγμένες).

•

Εργαλεία πραγματοποίησης μετρήσεων (αποστάσεων, εμβαδού).

•

Δυνατότητα αναζήτησης στη βάση δεδομένων, σε περιοχή που ορίζει γραφικά ο
χρήστης στο χάρτη.

•

Δυνατότητα εκτύπωσης.

•

Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς της, ώστε να ενσωματώνει νέες
λειτουργίες και να μπορεί να καλύψει όλες τις απαιτούμενες από το παρόν τεύχος
προδιαγραφών απαιτήσεις σε σχέση µε τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης
γεωχωρικών δεδομένων.

•

Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων επί των περιγραφικών χαρακτηριστικών των
διανυσματικών θεματικών επιπέδων.

•

Δυνατότητα αποθήκευσης ενεργού χάρτη βάσει του προτύπου WMC.

•

Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης χωρικών και περιγραφικών κριτηρίων.

•

Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μορφή πίνακα.

•

Εστίαση του χάρτη στην εγγραφή που επιλέγεται στον πίνακα.

•

Δυνατότητα οπτικοποίησης αρχείων γεωχωρικών δεδομένων, όπως π.χ. shapefile,
KML.

•

Ρύθμιση χαρτογραφικού συμβολισμού διανυσματικών επιπέδων που προέρχονται
από υπηρεσίες θέασης.

•

Εμφάνιση πληροφοριών υπομνήματος για τα θεματικά επίπεδα (από υπηρεσίες
θέασης).

•

Διαχείριση και απεικόνιση δεδομένων με τη μορφή εντάσεως τιμής (heat maps).

•

Διαχείριση δεδομένων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα μέσα (UAV – drones)
παρέχοντας λειτουργίες σύγκρισης εικόνων (swipe) και διαχρονικής παρακολούθησης
(time stamps).

(εστίαση,

αποεστίαση,
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•

Δυνατότητα υποστήριξης δημιουργίας προτυποποιημένων χαρτογραφικών σειρών
(map layouts) στα πρότυπα του Copernicus Emergency Service.

•

Δυνατότητα να μπορεί να χρησιμοποιήσει δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3,
Modis, Landsat, διαθέσιμα υπό τη μορφή OGC web services, ικανά να υποστηρίζουν
συμβάντα κρίσεων που σχετίζονται με φαινόμενα φωτιάς, πλημμύρας ή και
θαλάσσιας ρύπανσης.

•

Δυνατότητα διαχείρισης εικόνων προερχόμενων από το πεδίο μέσω εφαρμογής
καταγραφής που έχουν γεωαναφορά (geotagged images).

•

Δυνατότητα ψηφιοποίησης και επικαιροποίησης δεδομένων διαδικτυακά μέσω του
προτύπου WFS-T σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες περιορισμού (geo-fencing).

•

Δυνατότητα να μπορεί να διαχειριστεί χρήστες μέσω και του λογισμικού διάχυσης
γεωχωρικών δεδοµένων.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (ΠΑΔ) για το Κοινό
Θα υλοποιηθεί ΠΑΔ μέσω της οποίας θα καταστούν δημόσια δεδομένα της Περιφέρειας που θα είναι
χρήσιμα για το ευρύ κοινό, ελεύθερα και διαθέσιμα, χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ή
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και με χρήση ανοιχτών, δομημένων και μηχανικά αναγνώσιμων προτύπων.
Δεν θα διατίθενται τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα της Περιφέρειας που σχετίζονται με
την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή δημόσια τάξη καθώς επίσης και δεδομένα για την πρόσβαση στα
οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Θα βασίζεται σε τεχνολογία ελευθέρου λογισμικού – λογισμικού ανοικτού κώδικα
ΕΛ/ΛΑΚ.
Οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους μια εύχρηστη διεπαφή μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η
αναζήτηση δεδομένων, αλλά και η χρήση πολλαπλών λειτουργιών, οι οποίες θα επιτρέπουν την
εξαγωγή των επιθυμητών πληροφοριών μέσω χρήσης διαφορετικών τύπων αναπαράστασης των
δεδομένων. Η πύλη θα υποστηρίζει τη διαδικασία εγγραφής χρηστών με διαδικασίες
αυθεντικοποίησής τους. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων ενδιαφέροντος με
χρήση διαφορετικών εργαλείων. Ενδεικτικά, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με
καταχώρηση ελεύθερου κειμένου, επιλογή ομάδας (βάσει της ομαδοποίησης που θα έχει
πραγματοποιηθεί κατά την καταλογογράφηση), βάσει δημοφιλίας, κ.λπ. Για την επιτάχυνση των
αναζητήσεων, το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές δεικτοδότησης. Η
δεικτοδότηση θα πρέπει να πραγματοποιείται στα μεταδεδομένα των συνόλων δεδομένων. Για τα
σύνολα δεδομένων που θα επιλέγει ο οποιοσδήποτε χρήστης θα είναι δυνατή η θέαση υποσυνόλων
των αρχικών δεδομένων με χρήση τεχνικών φιλτραρίσματος και επιλογής. Η δημιουργία υποσυνόλων
και φιλτραρίσματος των δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπει τη συνδυαστική χρήση κριτηρίων. Η
πρώτη και σημαντικότερη λειτουργία είναι η θέαση του περιεχομένου των δεδομένων σε μορφή
πίνακα. Η εφαρμογή θα προσφέρει δυνατότητες αντίστοιχες με αυτές λογισμικών επεξεργασίας
υπολογιστικών φύλλων. Πιο συγκεκριμένα, θα προσφέρονται, κατ’ ελάχιστον, δυνατότητες
ταξινόμησης των δεδομένων σε αύξουσα/ φθίνουσα σειρά με βάση το περιεχόμενο των στηλών.
Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει τη δυνατότητα θέασης των δεδομένων με
διαφορετικούς τρόπους. Τα διατιθέμενα εργαλεία θα δημιουργούν διαφορετικού τύπου
αναπαραστάσεις των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η επαναποθήκευση των
δεδομένων. Τέτοιου είδους αναπαραστάσεις μπορούν ενδεικτικά να αφορούν γραφήματα με χρήση
των οποίων θα είναι δυνατή η εμφάνιση του συνόλου των τιμών που οπτικοποιούνται κάθε φορά. Τα
δεδομένα που περιέχουν σημειακή πληροφορία θέσης (π.χ. γεωγραφικό μήκος/ πλάτος) θα μπορούν
να εμφανίζονται σε περιβάλλον διαδικτυακού χάρτη. Κρίνεται απολύτως απαραίτητο η Υ.ΓΕ.Π. και η
ΠΑΔ να είναι διασυνδεδεμένες χρησιμοποιώντας τις ίδιες χωρικά ενεργοποιημένες βάσεις δεδομένων
και να υπάρχει διαλειτουργικότητα που να μπορεί ο χρήστης να μεταφέρεται από το περιβάλλον της
ΠΑΔ σε αυτό της ΥΓΕΠ εάν και εφόσον απαιτείται να εκτελέσει ειδικές λειτουργίες, όπως
παραδειγματικά η μέτρηση αποστάσεων, εμβαδών κ.α. λειτουργιών που η ΥΓΕΠ παρέχει. Για τα
δεδομένα του καταλόγου, θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) των δεδομένων σε
Σελίδα 56

ΑΔΑ: 6Π1Λ43Κ-Α8Β

18PROC004007117 2018-11-14
διάφορους μορφότυπους, όπως csv, shapefile, kml.
Λογισμικό Καταγραφής Δεδομένων Υπαίθρου

Το τρίτο βασικό υποσύστημα είναι το λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου, το οποίο θα
πρέπει:
o

Να έχει τρεις άδειες χρήσης με συνδρομητικό μοντέλο χρήσης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

o

Να λειτουργεί σε λειτουργικό Android για φορητές συσκευές.

o

Να μπορεί να διασυνδεθεί σε απομακρυσμένα δεδομένα μέσω OGC:
•
•
•

WMS,
WFS,
WMTS διαδικτυακές χαρτογραφικές υπηρεσίες.

o

Να μπορεί να εισάγει δεδομένα σε μορφή Geopackage.

o

Να μπορεί να εισάγει δεδομένα σε μορφή:
•
•
•
•

o

KML/KMZ,
Shapefile,
GeoJSON,
GML.

Να μπορεί να εισάγει εικονιστικά δεδομένα σε μορφή:
•
•

ECW,
JP2,

και να μπορεί να ρυθμίσει τη διαφάνεια τους
o

Να μπορεί να έχει ως υπόβαθρο προ-αποθηκευμένα εικονιστικά δεδομένα (off line raster
background) σε μορφή:
•
•

o

2D (όρθο),
πλάγια εικόνας (obligue)

Να μπορεί να ψηφιοποιήσει δεδομένα:
•
•
•

σημεία,
γραμμές,
πολύγωνα,

στο πεδίο με χρήση του ενσωματωμένου GPS, καθώς επίσης και να καταγράψει τη διαδρομή
στην οποία θα κινηθεί ο χειριστής.
o

Να μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα με εντολές εισαγωγής, απαλοιφής, διάσπασης,
μετακίνησης (insert, delete, split, move):
•

Nα μπορεί να προβεί σε αναζήτηση δεδομένων βάσει περιγραφικών στοιχείων
(attributes search).

•

Να μπορεί να συλλέξει γεω-αναφερμένες απλές ή πολλαπλές εικόνες για το ίδιο
σημείο μέσω της ενσωματωμένης φωτογραφικής μηχανής της συσκευής (geotagged
photos).

•

Να μπορεί να εξάγει δεδομένα με ποικίλους τρόπους (π.χ. email) σε διαφόρους
μορφότυπους:
✓
✓
✓
✓
✓

KML,
Google Earth ZIP,
Shapefile,
GeoJSON,
CSV,
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✓ GPX.
•

Να μπορεί να καταγράφει τη διαδρομή με χρήση του ενσωματωμένου GPS.

•

Να μπορεί να δημιουργήσει διανομές πινακίδων που θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ονομαστικά στη διαδικασία αναζήτησης από ομάδες ώστε να μην
υπάρχει επικάλυψη στη διαδικασία αναζήτησης και καταγραφής.

•

Nα μπορεί να δημιουργήσει ζώνες αποφυγής η περιγραφής (including & excluding
geofence zones) ώστε να μπορούν χρησιμοποιηθούν και ληφθούν υπ’ όψη ή
δημιουργηθούν στο πεδίο ζώνες κινδύνου (π.χ. χαλάσματα) ή ενδιαφέροντος
αναζήτησης (π.χ. περιοχή αναζήτησης για εντοπισμό ανθρώπων).

Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Δορυφορικά Δεδομένα σχεδόν Πραγματικού Χρόνου
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ετήσια συνδρομητική πρόσβαση σε Ανοικτά Δορυφορικά Δεδομένα
σχεδόν πραγματικού χρόνου μέσω OGC διαδικτυακών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω
προγραμματιστικού εργαλείου (API). Μέσω αυτής θα προσφέρονται για κάθε χρήστη (εσωτερικός
χρήστης περιφέρειας, πολίτης, επαγγελματίας, άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, κ.λπ.) προηγμένες
υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, Modis,
Landsat, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (web
services).
Η παρεχόμενη υπηρεσία θα επιτευχθεί μέσω της δυναμικής πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες
δορυφορικών δεδομένων Sentinel 1,2,3, Modis, Landsat, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η πρόσβαση
αυτή, τεχνολογικά, θα χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:
o

Ανοικτή αρχιτεκτονική και πρόσβαση μέσω προγραμματιστικού εργαλείου (API) ώστε να είναι
εφικτή η πλήρης και μη τυποποιημένη αξιοποίησή τους.

o

Υψηλή διαθεσιμότητα.

o

Καμία εξάρτηση από υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους.

o

Εύκολη δημιουργία νέων πολυφασματικών προϊόντων.

Η περιοχή που θα καλύπτει η προδιαγραφόμενη υπηρεσία είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Τα παραδοτέα της υπηρεσίας περιλαμβάνουν:
o

Προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών (Application Programming Interface) που θα
επιτρέπει την πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, Modis, Landsat με
συνδρομητικό μοντέλο χρήσης διάρκειας 12 μηνών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

o

Πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, Modis, Landsat, σε σχεδόν πραγματικό
χρόνο, μέσω προτυποποιημένων προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και
θέασης, σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC (OGC Web Services – OWS) και συγκεκριμένα τις
υπηρεσίες WMS/WMTS, WCS και WFS. Υποστήριξη τουλάχιστον 2’000’000 map requests
ετησίως.

o

Υπηρεσία παροχής στατιστικής πληροφορίας (Feature Info Service – FIS), η οποία θα μπορεί
να εκτελεί στοιχειώδεις στατιστικούς υπολογισμούς, όπως μέση τιμή, τυπική απόκλιση και
υπολογισμός ιστογράμματος που προσεγγίζει την κατανομή των τιμών ανάκλασης στις
δορυφορικές απεικονίσεις για μια περιοχή που καθορίζεται σε ένα δεδομένο σύστημα
χωρικής αναφοράς σε διαφορετικά κανάλια και χρονικά διαστήματα.

o

Υπηρεσία ειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο, ώστε ο χειριστής του συστήματος να
ενημερώνεται όταν υπάρχουν νέα διαθέσιμα δεδομένα στην περιοχή ενδιαφέροντος, τα
οποία ικανοποιούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας.

o

Ρύθμιση του τρόπου κτήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και θέασης, σύμφωνα
με τα πρότυπα του OGC, μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API) που θα
επιτρέπει:
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•

Γενικές ρυθμίσεις στιγμιότυπου που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επιλογή
του καθολικού πλαισίου οριοθέτησης της περιοχής ενδιαφέροντος, την ποιότητα
συμπίεσης και το μορφότυπο των εικόνων, καθώς και τα διαθέσιμα συστήματα
αναφοράς.

•

Επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος μέσω του πλαισίου οριοθέτησης της περιοχής
ενδιαφέροντος για κάθε επίπεδο πληροφορίας. Η περιοχή αυτή θα πρέπει να
περιέχεται πλήρως στην καθολική περιοχή ενδιαφέροντος του στιγμιοτύπου.

•

Επιλογή χρονικού εύρους αναζήτησης απεικονίσεων για κάθε επίπεδο πληροφορίας,
το οποίο μπορεί να οριστεί σε απόλυτο χρόνο π.χ. 2018-01-01 έως 2016-03-01 ή
σχετικό χρονικό διάστημα π.χ. 2 μήνες.

•

Επιλογή ατμοσφαιρικής διόρθωσης που θα μπορεί ο χρήστης να επιλέξει να
πραγματοποιηθεί στα προσφερόμενα δεδομένα, καθώς και εξομάλυνση της εικόνας
με την επιλογή κατάλληλων συντελεστών gain, offset και gamma.

•

Επιλογή συννεφοκάλυψης σχετικά με το ποσοστό της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής
των παρεχόμενων δεδομένων, όπως υπολογίζεται στο πλακίδιο (tile) της κάθε
απεικόνισης.

•

Επιλογή σειράς απεικονίσεων στη σύνθεση μωσαϊκού στην περίπτωση κατά την οποία
η επιλεγμένη περιοχή ενδιαφέροντος καλύπτεται από περισσότερες απεικονίσεις. Οι
επιλογές είναι:
✓ Επιλογή της πιο πρόσφατης απεικόνισης στην κορυφή.
✓ Επιλογή της παλαιότερης απεικόνισης στην κορυφή.
✓ Επιλογή της απεικόνισης με την ελάχιστη συννεφοκάλυψη στην κορυφή.

o

Εργαλεία λογισμικού.
•

Λογισμικό ελεύθερης πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα. Θα είναι ελεύθερο
λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα που θα αξιοποιεί πλήρως την
προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών (Application Programming Interface) της
λύσης. Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί σε χάρτη βασισμένο σε ελεύθερα
διαθέσιμα δεδομένα και να επιλέξει περιοχή ενδιαφέροντος. Με βάσει στοιχεία
εισαγωγής της ημερομηνίας και το ποσοστό νεφοκάλυψης θα μπορεί να δει π.χ.
πολυφασματικές εικόνες Sentinel 2 (οπτικός δέκτης), στις οποίες θα μπορεί να
εφαρμόσει δυναμικά ατμοσφαιρική διόρθωση και βελτίωση εικόνας. Θα μπορεί να
επιλέξει από τυποποιημένες συνθέσεις καναλιών ή να εφαρμόσει το δικό του
συνδυασμό καναλιών.

Λογισμικό ελεύθερης πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα για εμφάνιση διαχρονικών αλλαγών. Θα
είναι ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα που θα αξιοποιεί πλήρως την
προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών (Application Programming Interface) της παραγράφου 1 ώστε
να μπορεί ο χρήστης να δει την ίδια περιοχή είτε διαχρονικά μέσω δύο διαφορετικών
πολυφασματικών απεικονίσεων προκειμένου να εντοπίσει διαφορές.
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εθνικός Δημόσιος Διαγωνισμός (για την υπεργολαβία)
Ενιαίος διαγωνισμός με τα παραδοτέα: 3.1.3, 5.1.2, 5.1.4
(σύνολο διαγωνισμού: 161.621 ευρώ συμπ. ΦΠΑ)
[Νομοθεσία: Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/ 08.08.2016 τεύχος Α), Ν. 4281/8.8.2014 (ΦΕΚ Α΄/160) και ΑΠ
14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) και τροποποιήσεων αυτής (ΥΠΑΣΥΔ)]
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Α/Α
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
5.1.2

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος
13.659 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Π/Υ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Ανάλυση
1. Προσωπικό: 1.659 ευρώ συμπ. ΦΠΑ ή/και εισφορών
2. Υπεργολαβία: 12.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Στο πλαίσιο του παραδοτέου θα γίνει εκτενής πιλοτική λειτουργία του συστήματος - στην
αρχή με βάση ιστορικά δεδομένα όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο παραδοτέο – και
σε συνεργασία με τους φορείς - χρήστες θα γίνει προσομοίωση κρίσης και διαχείρισής της πρόταση αντιμετώπισης - μέσω του συστήματος.
Ειδικότερα οι ενέργειες που προβλέπονται κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του
συστήματος περιλαμβάνουν:
•

υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών,

•

εκπαίδευση χρηστών - διαχειριστών,

•

επίλυση προβλημάτων - υποστήριξη χρηστών,

•

συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες,

•

διόρθωση/ διαχείριση λαθών,

•

τεκμηρίωση εφαρμογών (εγχειρίδια χρηστών, πηγαίος κώδικας λογισμικού),

•

έλεγχο εφαρμογών βάσει σεναρίων ελέγχου συστήματος (acceptance tests),

•

τελικό έλεγχο συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για βελτίωση επίδοσης (fine tuning),

•

βελτιώσεις εφαρμογών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
προς τα στελέχη - χρήστες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του αντίστοιχου φορέα στην
Κύπρο, στη χρήση και διαχείριση του νέου συστήματος. Η εκπαίδευση των χρηστών
εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ένταξης
του Πληροφοριακού Συστήματος σε παραγωγική λειτουργία.
Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:
•

Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών των
χρηστών, οι οποίοι θα αναλάβουν, μετά το πέρας του έργου, τη διαχείριση και την
υποστήριξη του Συστήματος.

•

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αρμόδιων στελεχών,
ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί ουσιαστικά το σύστημα κατά την εφαρμογή του.

•

Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στο σύνολο των χρηστών του νέου
Πληροφοριακού Συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους
ένταξης σε παραγωγική λειτουργία.

•

Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών
του Συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα
εργαλεία.
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Ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της φάσης:
•

Οριστικοποιημένος οδηγός εκπαίδευσης. Μεθοδολογική προσέγγιση, οργάνωση
και προετοιμασία κατάρτισης/ εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα.

•

Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού κατάρτισης/ εκπαίδευσης, με
βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα των στελεχών του Φορέα να αξιοποιήσουν το
σύστημα, και τον προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή του αξιοποίηση.

•

Κατάρτιση/ εκπαίδευση στελεχών του Φορέα με βάση το ρόλο τους στο Έργο, τόσο
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου όσο και κατά την πλήρη επιχειρησιακή
του αξιοποίηση.

•

Αξιολόγηση της διαδικασίας, των εκπαιδευτών και των αποτελεσμάτων
εκπαίδευσης/ κατάρτισης, και εισηγητικά μέτρα μεγιστοποίησης της
επιχειρησιακής αξιοποίησης του Συστήματος.

•

Διενέργεια πιστοποίησης των μαθησιακών στόχων (γνώσεις και δεξιότητες) που
έχουν περιγραφεί στο πρόγραμμα σπουδών.

Για την οριστική παράδοση θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση υπαλλήλων της Περιφέρειας
συνολικής διάρκειας 30 ωρών (5 εργάσιμες μέρες). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με
τον κατάλληλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό και με φυσική παρουσία εκπαιδευτή και
εκπαιδευόμενων στην Περιφέρεια.
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η
ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος οι
οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας εμφανιστούν σοβαρά,
κατά την κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου, προβλήματα ή
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται
η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας και η ομάδα υλοποίησης θα αποκαταστήσει το
πρόβλημα μέσα στους προβλεπόμενους από τους πίνακες συμμόρφωσης χρόνους.
Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του
έργου παραδίδεται επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής
τεκμηρίωσης, εφ' όσον έχουν υπάρξει αλλαγές και αναθεωρήσεις.
ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Επικαιροποίηση Σχεδιασμού
Στο πλαίσιο της υλοποίησης θα επικαιροποιούνται τα μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών
που θα αποτυπωθούν στη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής βάσει των αιτήσεων αλλαγών που
θα γίνονται αποδεκτές κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας. Επιπλέον θα διενεργήσει
ελέγχους σε επίπεδο επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών (unit testing).
Στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος είναι δυνατό να προκύψουν
αλλαγές, οι οποίες θα οδηγήσουν:
•

σε αναθεώρηση των παραδοτέων της Μελέτης Εφαρμογής που αφορούν το
σχεδιασμό του συστήματος.

•

σε επανεκπαίδευση του προσωπικού σε διαδικασίες και λειτουργίες του συστήματος
που πιθανόν να αλλάξουν.

Αδιάλειπτη Λειτουργία
Στόχος αυτής της φάσης για να θεωρηθεί επιτυχημένη είναι η αδιάλειπτη λειτουργία του
συστήματος για ένα μήνα τουλάχιστον. Σε περίπτωση που στο διάστημα της πιλοτικής
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λειτουργίας εμφανιστούν κρίσιμα (severe) προβλήματα τα οποία δεν επιτρέπουν την ομαλή
συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος, θα γίνουν οι προβλεπόμενες από την διακήρυξη
ενέργειες διόρθωσης και αποκατάστασης στο χρονικά προβλεπόμενο περιθώριο. Οι αλλαγές
αυτές θα ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία αίτησης και αποδοχής. Η επιτυχής
ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για την προσωρινή παραλαβή
του παρόντος Έργου και την ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία.
Εκτεταμένος Έλεγχος Συστήματος σε Συνθήκες Πραγματικής Λειτουργίας
Επίσης, στόχος αυτής της φάσης είναι η επανάληψη ελέγχων του συστήματος, οι οποίοι
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη φάση ελέγχων αποδοχής,
σε εκτενέστερο και
λεπτομερέστερο επίπεδο και σε περιβάλλον πραγματικής λειτουργίας.
Έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας στα εξής επίπεδα:
•

Ανταπόκριση του εξοπλισμού

•

Σωστή λειτουργία του λογισμικού συστήματος (system software)

•

Σωστή λειτουργία του λογισμικού.

•

Σωστή λειτουργία της βάσης δεδομένων.

•

Φυσική απόκριση του συστήματος στις συνθήκες του μέσου φόρτου εργασίας.

Μετά την επιτυχή λειτουργία του συστήματος σε φυσιολογικές συνθήκες εργασίας θα
ακολουθήσουν δοκιμές αποσταθεροποίησης του συστήματος με σκοπό τον έλεγχο της
αποκατάστασης του συστήματος (stability test).
Η συνολική απόδοση του συστήματος θα υποβληθεί σε έλεγχο υπερβολικού φόρτου
εργασίας (stress test) για την τεκμηρίωση της ομαλής συμπεριφοράς και αποκατάστασης σε
ακραία χρήση.
Οι πιλοτικές δοκιμές επεκτείνονται και στον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου στο σύνολο των
απαιτούμενων διαδικασιών (system integration). Σε αυτά τα πλαίσια θα πραγματοποιηθούν
έλεγχοι για:
•

Ικανοποίηση των προδιαγεγραμμένων use cases (scenario testing)

•

Σωστή εξυπηρέτηση των φυσικών διαδικασιών μέσω των αντίστοιχων διαδικασιών
του συστήματος σε όλο το μέγεθος της αλληλεπίδρασής τους με το συνολικό
σύστημα (unit testing).

•

Ικανοποίηση των προδιαγραφών φιλικότητας προς τον τελικό χρήστη (usability test)

•

Ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος στο σύνολό του (software, servers,
database, hardware) (system testing) ενσωματωμένο στην λειτουργικότητα των
εμπλεκόμενων οργανισμών.

•

Ορθή μετάπτωση των δεδομένων – αν υπάρχουν - στο νέο σύστημα.

•

Βασικά εκτυπωτικά και αναφορές και στήριξη αποφάσεων.

Στο τέλος των δοκιμών θα εξαχθούν συμπεράσματα που θα τεκμηριωθούν πλήρως για :
•

Την ορθότητα των παραμετροποιήσεων (πιθανές αλλαγές θα τεκμηριωθούν).

•

Τις ακολουθούμενες διαδικασίες που βελτιώνουν την απόδοση του συστήματος

•

Τις τελικές ρυθμίσεις (fine tuning) του συστήματος σε όλο του την έκταση (server ,
βάση, λογισμικό).

•

Τον τελικό εννοιολογικό σχεδιασμό και το σύνολο των όρων που θα περιγράφουν το
σύστημα.

•

Σημεία προσοχής και λεπτομέρειες ρύθμισης που πιθανόν να αποτελούν λόγους
αποσταθεροποίησης του συστήματος αν δεν έχουν παραμέτρους εντός των
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προδιαγραφών.
Αναλυτική Μεθοδολογία Ελέγχου

Για να μπορέσει το σύστημα να ελεγχθεί αποτελεσματικά πρέπει να ελεγχθεί αν πληροί τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
•
•
•
•
•
•
•

Λειτουργικότητα
Παρατηρησιμότητα
Ελεγξιμότητα
Αποσυνθεσιμότητα
Απλότητα
Ευστάθεια
Τεκμηρίωση

Αναλυτικά:
•

Λειτουργικότητα
o
o
o

•

Παρατηρησιμότητα
o
o
o
o
o
o
o

•

o
o
o
o

Κάθε πιθανή έξοδος μπορεί να δημιουργηθεί με κατάλληλες εισόδους
Όλος ο κώδικας μπορεί να εκτελεστεί με κατάλληλες εισόδους
Ο ελεγκτής μπορεί να μεταβάλει άμεσα την κατάσταση του λογισμικού και
του υλικού
Η μορφή της εισόδου και της εξόδου είναι τακτική και ευνόητη
Οι έλεγχοι είναι εύκολο να προδιαγραφούν, να αυτοματοποιηθούν και να
αναπαραχθούν.

Αποσυνθεσιμότητα
o
o

•

Κάθε είσοδος δημιουργεί διακριτά αποτελέσματα
Η κατάσταση του συστήματος και των μεταβλητών του είναι ορατή
Η προηγούμενη κατάσταση του συστήματος και των μεταβλητών του μπορεί
να είναι ορατή (π.χ. από καταγραφές)
Εύκολη ανίχνευση λανθασμένων αποτελεσμάτων
Αυτόματη ανίχνευση εσωτερικών σφαλμάτων
Αυτόματη αναφορά εσωτερικών σφαλμάτων
Πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα

Ελεγξιμότητα
o

•

Λίγα λάθη
Τα λάθη να μην εμποδίζουν τον έλεγχο
Η ανάπτυξη υλοποιεί ολοκληρωμένες λειτουργίες (που μπορούν να
ελεγχθούν)

Το λογισμικό αποτελείται από ανεξάρτητα αρθρώματα
Κάθε άρθρωμα μπορεί να ελεγχθεί αυτόνομα

Απλότητα
o
o

Λειτουργική απλότητα: δεν υπάρχουν περιττές λειτουργίες
Δομική απλότητα: τα σφάλματα μπορούν να απομονωθούν σε συγκεκριμένα
αρθρώματα
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o
•

Ευστάθεια
o
o
o
o

•

Απλότητα κώδικα: ο κώδικας μπορεί εύκολα να ελεγχθεί.

Το λογισμικό δεν αλλάζει συχνά
Οι αλλαγές στο λογισμικό ελέγχονται
Οι αλλαγές δεν αναιρούν προηγούμενους ελέγχους
Προβλήματα στο λογισμικό δεν το αχρηστεύουν

Τεκμηρίωση
o
o
o
o
o

Κατανοητό σχέδιο λογισμικού
Κατανόηση της δομής του λογισμικού και των σχέσεων των τμημάτων του
Τεκμηρίωση των αλλαγών
Εύκολη πρόσβαση στην τεκμηρίωση
Καλή οργάνωση της τεκμηρίωσης

Κατηγορίες Ελέγχων
•

Στατικές τεχνικές (δεν απαιτούν την εκτέλεση του προγράμματος)
o
o

Στατική ανάλυση (π.χ. Java bytecode verification)
Επιθεώρηση (review)
▪
▪

•

περιήγηση (walkthrough)
επισκόπηση (inspection)

Δυναμικές τεχνικές (βασίζονται στην εκτέλεση του προγράμματος)
o
o

Συμβολική εκτέλεση
Δυναμικός έλεγχος
▪
▪
▪
▪

έλεγχος μονάδας (unit testing)
έλεγχος συνένωσης (integration testing)
έλεγχος συστήματος (system testing)
έλεγχος αποδοχής (acceptance testing)

Στρατηγικές Δυναμικού Ελέγχου
Διακρίνουμε δύο τρόπους δυναμικού ελέγχου του λογισμικού:
•

Στρατηγική μαύρου κουτιού (black box)
Ελέγχουμε το λογισμικό ως ένα σύστημα με γνωστές προδιαγραφές αλλά άγνωστη
υλοποίηση. Μπορούμε έτσι να βρούμε:
o
o
o
o
o

•

Λειτουργικότητα που απoυσιάζει ή που έχει υλοποιηθεί με λανθασμένο
τρόπο
Λάθη διεπαφών
Λάθη σε δομές δεδομένων και πρόσβαση στην εξωτερική βάση δεδομένων
Προβλήματα απόδοσης
Λάθη κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό

Στρατηγική άσπρου κουτιού (white box) ή γυάλινου κουτιού (glass box)
Ελέγχουμε το λογισμικό με βάση την εσωτερική δομή του. Μπορούμε έτσι να
βρούμε:
o

Λογικά λάθη σε μέρη του προγράμματος που σπάνια εκτελούνται
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o
o

Λάθη σε λογικές διαδρομές του προγράμματος που θεωρούμε πως δε θα
έπρεπε να εκτελούνται
Τυπογραφικά λάθη σε μέρη του προγράμματος που σπάνια εκτελούνται

Δεν μπορούμε όμως να βρούμε:
o
o
o

Μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
Μονοπάτια που απουσιάζουν
Λάθη που αποκαλύπτονται με ειδικές τιμές δεδομένων

Στρατηγική Μαύρου Κουτιού
•
•
•

Για διάστημα τιμών δοκιμάζουμε την ελάχιστη επιτρεπτή και μέγιστη μη επιτρεπτή
για το άνω και κάτω όριο τιμών
Για πλήθος στοιχείων δοκιμάζουμε το μικρότερο και μεγαλύτερο πλήθος καθώς και
ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο από τον αριθμό αυτό
Δημιουργούμε τιμές εισόδου που να παράγουν αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές τιμές
από τα τελικά αποτελέσματα

Στρατηγική Άσπρου Κουτιού
•
•
•

Κάθε εντολή να εκτελεστεί μια τουλάχιστο φορά.
Κάθε συνθήκη πρέπει να ελέγχεται για κάθε συνδυασμό αληθών και ψευδών τιμών.
Κάθε βρόχος πρέπει να εκτελείται 0, 1, 2, n-1, n, και n+1 φορές.

Σχέδιο Δυναμικού Ελέγχου
1. Ταυτότητα
2. Εισαγωγή
1. Στόχοι
2. Υποδομή
3. Έκταση του ελέγχου
4. Παραπομπές
3. Στοιχεία προς έλεγχο
4. Χαρακτηριστικά που θα ελεγχθούν
5. Χαρακτηριστικά που δε θα ελεγχθούν
6. Μεθοδολογία
7. Κριτήρια αποδοχής
8. Κριτήρια αναστολής και απαιτήσεις επανάληψης
1. Αναστολή ελέγχου
2. Επανάληψη ελέγχων
9. Παραδοτέα
10. Εργασίες ελέγχου
11. Περιβάλλον ελέγχου
12. Ευθύνες
1. Ομάδα διοίκησης ελέγχου
2. Ομάδα ανάπτυξης
3. Ομάδα ελέγχου
13. Προσωπικό και εκπαίδευση
1. Προσωπικό
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2. Εκπαίδευση
14. Χρονοδιάγραμμα
15. Αντιμετώπιση προβλημάτων
16. Έγκριση
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση την παρακάτω τεκμηρίωση:
•
•

•
•
•
•

Προδιαγραφές σχεδίου ελέγχου
Προδιαγραφές περίπτωσης ελέγχου
1. Αναγνωριστικό
2. Τμήματα που θα δοκιμαστούν
3. Καθορισμός εισόδων
4. Καθορισμός αναμενόμενων αποτελεσμάτων
5. Ανάγκες περιβάλλοντος
6. Διαδικαστικές απαιτήσεις
7. Εξαρτήσεις
Προδιαγραφές διαδικασίας διεκπεραίωσης ελέγχου
Έκθεση διαβίβασης οντοτήτων προς έλεγχο
Ημερολόγιο ελέγχου
Περιληπτική έκθεση ελέγχου

Διαχείριση Λαθών
Η διαχείριση των λαθών πρέπει να γίνεται οργανωμένα. Σε αυτό απαραίτητη είναι μια
καταγραφή. Για κάθε σφάλμα ή πρόβλημα είναι χρήσιμα τα παρακάτω στοιχεία:
• Κωδικό αριθμό
• Τίτλο
• Πρόσωπο που το διαπίστωσε
• Σοβαρότητα
• Είδος (λάθος, πρόταση βελτίωσης, μη συμμόρφωση με της προδιαγραφές,
χρηστικότητα κ.λπ.)
• Περιβάλλον
• Αναλυτική περιγραφή
• Συνοδευτικά στοιχεία
• Υποσύστημα
• Ημερομηνία εισαγωγής στο σύστημα
• Υπεύθυνος αποκατάστασης
• Ημερομηνία ανάθεσης
• Ημερομηνία αποκατάστασης
• Προτεραιότητα
• Σημειώσεις
• Άλλα σχετικά λάθη
• Κατάσταση (ανοιχτό, κλειστό, υπό εξέταση, δε διαπιστώθηκε)
• Έκδοση του κώδικα που εμφανίστηκε
• Έκδοση του κώδικα που διορθώθηκε
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Εθνικός Δημόσιος Διαγωνισμός (για την υπεργολαβία)
Ενιαίος διαγωνισμός με τα παραδοτέα: 3.1.3, 5.1.1, 5.1.4
(σύνολο διαγωνισμού: 161.621 ευρώ συμπ. ΦΠΑ)

[Νομοθεσία: Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/ 08.08.2016 τεύχος Α), Ν. 4281/8.8.2014 (ΦΕΚ Α΄/160) και
ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) και τροποποιήσεων αυτής (ΥΠΑΣΥΔ)]
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
5.1.4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο
9.280 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Π/Υ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Ανάλυση
1. Προσωπικό: 1.659 ευρώ συμπ. ΦΠΑ ή/και εισφορών
2. Υπεργολαβία: 7.621 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Στο πλαίσιο του παραδοτέου θα γίνει εγκατάσταση και καταγραφή της διαδικασίας
εγκατάστασης όλου του εξοπλισμού, των λειτουργικών συστημάτων και του πληροφοριακού
συστήματος. Επίσης, θα παραδοθούν και όλα τα εγχειρίδια χρήσης του συστήματος.
Με την ολοκλήρωση των επιμέρους μελετών θα ξεκινήσει από τον ανάδοχο η εγκατάσταση
του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο ανάδοχος θα παραδώσει, θα εγκαταστήσει και θα
παραμετροποιήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό πληροφορικής που θα αγοραστεί στο πλαίσιο
του έργου καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για τη λειτουργία όλων των ειδών
εξοπλισμού. Ο ανάδοχος επίσης στα πλαίσια της φάσης αυτής θα προβεί και σε λεπτομερείς
δοκιμές, προκειμένου να διαπιστωθεί η άριστη λειτουργία του υλικού. Τα επιμέρους βήματα
υλοποίησης της εγκατάστασης και η αλληλουχία τους, παρουσιάζονται στο ακόλουθο
διάγραμμα και επεξηγούνται στη συνέχεια.

Προμήθεια Εξοπλισμού

Προετοιμασία
Εξοπλισμού

Παράδοση &
Εγκατάσταση
Εξοπλισμού

Αποκατάσταση Φθορών

Δοκιμές Εξοπλισμού

Παραμετροποίηση
Εξοπλισμού

Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Προμήθεια Εξοπλισμού
Εναρκτήριο βήμα αποτελεί η προμήθεια του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού του
έργου τα οποία παραγγέλλονται και παραλαμβάνονται. Με υπευθυνότητα του Υπεύθυνου
Έργου ελέγχεται βάσει του Αναλυτικού Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς την
πληρότητα και την αρτιότητά του.
Προετοιμασία Εξοπλισμού
Κατόπιν της παραλαβής του από τον Ανάδοχο, ο εξοπλισμός και το έτοιμο λογισμικό του
έργου προετοιμάζονται από τα αρμόδια μέλη της Ομάδας Έργου. Η προετοιμασία αυτή
αφορά στη σύνδεση όλων των στοιχείων του εξοπλισμού και στην πραγματοποίηση των
απαραίτητων ελέγχων καλής λειτουργίας πριν τη παράδοση στον πελάτη. Επιπλέον,
πραγματοποιούνται οι κατά περίπτωση στοιχείου εξοπλισμού απαραίτητες βασικές
παραμετροποιήσεις και λοιπές ρυθμίσεις έτσι ώστε το σύνολο του εξοπλισμού να λειτουργεί
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άρτια.

Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού
Ο εξοπλισμός και το λογισμικό παραδίδονται με ευθύνη του αναδόχου και υπό το
συντονισμό και την εποπτεία του Υπεύθυνου Έργου και του υπεύθυνου της Ομάδας στις
εγκαταστάσεις των αντίστοιχων φορέων που έχουν δαπάνες εξοπλισμού και συστημικού
λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους
πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών.
Παραμετροποίηση Εξοπλισμού
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το προηγούμενο βήμα, τα αρμόδια μέλη της Ομάδας
Έργου πραγματοποιούν την απαραίτητη παραμετροποίηση των στοιχείων του εξοπλισμού
σύμφωνα με τον Αναλυτικό Σχεδιασμό του Συστήματος.
Δοκιμές Εξοπλισμού
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του προηγούμενου βήματος, εκτελούνται οι λεπτομερείς δοκιμές
οι οποίες αποσκοπούν στη διαπίστωση της άριστης λειτουργίας του συνόλου αλλά και των
επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού του συστήματος. Οποιοδήποτε μη συμμορφούμενο
στοιχείο εξοπλισμού επιστρέφεται με ευθύνη του Αναδόχου προς επισκευή ή αντικατάσταση
στον προμηθευτή του.
Στη διάρκεια του σταδίου αυτού, εγκαθίσταται το λογισμικό των υποσυστημάτων που
απαρτίζουν το προσφερόμενο ολιστικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων και προσδιορίζεται το
είδος των σηµείων ελέγχων που πρέπει να γίνουν για κάθε δοκιμή και ακολουθεί η σχετική
αναγραφή αυτών στον Κατάλογο Προγραµµάτων ∆οκιµής.
Οι µέθοδοι ελέγχου κάθε δοκιµής χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:
Οπτικοί έλεγχοι - Οι οπτικοί έλεγχοι υποδιαιρούνται σε:
➢ Ελέγχους συµπεριφοράς - Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους συµπεριφοράς
πρέπει να διαπιστωθεί ότι η λειτουργικότητα του νέου συστήµατος είναι
ακριβώς όπως έχει προδιαγραφεί. Οπτικοί έλεγχοι συµπεριφοράς αφορούν
αποκλειστικά on-line διαδικασίες δηλαδή διαδικασίες όπου οι χρήστες έχουν
άµεση επέµβαση. Παραδείγµατα οπτικών ελέγχων είναι οι ενεργοποιήσεις
µέσω ειδικών function keys, navigation επί της οθόνης, menu επιλογών,
επικοινωνία µε λίστες τιµών περιφερειακών αρχείων δεδοµένων κλπ.
➢ Ελέγχους αποτελέσµατος - Οι έλεγχοι των αποτελεσµάτων συνίστανται στην
παραγωγή και έλεγχο συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Οι οπτικοί έλεγχοι
αποτελεσµάτων αναφέρονται σε διαδικασίες παρουσίασης στοιχείων
(οθόνες αναζήτησης πληροφοριών), σε διαδικασίες on-line καταχωρήσεων
που αντλούν στοιχεία και από άλλα περιφερειακά αρχεία δεδοµένων κλπ.
Έλεγχοι καταστάσεων - Ο έλεγχος καταστάσεων αφορά σε αποκλειστικά εκτυπωτικά
προγράµµατα ή καταστάσεις και υποδιαιρείται σε:
➢ Έλεγχο παρουσίασης - Οι έλεγχοι παρουσίασης διαπιστώνουν αν το layout
της εκτύπωσης είναι ταυτόσηµο µε τις προδιαγραφές, αν είναι επαρκές το
μέγεθος κάθε εκτυπωμένης πληροφορίας (κυρίως αριθμητικών πεδίων), αν η
σελιδοποίηση των καταστάσεων είναι ικανοποιητική κλπ. Επίσης στους
ελέγχους παρουσίασης προσδιορίζεται η ορθότητα και η ακρίβεια των
παρουσιαζόµενων στοιχείων, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι
πληροφορίες προέρχονται από περισσότερα του ενός αρχεία δεδομένων.
➢ Έλεγχο αποτελέσματος - Ο έλεγχος αποτελεσμάτων αφορά την επαλήθευση
συνόλων µερικών ή γενικών, καθώς και τη µεταφορά στοιχείων από σελίδα
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σε άλλη σελίδα και τη µεταφορά στοιχείων από ιστορικά αρχεία.
Αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι - Οι αυτοµατοποιηµένοι έλεγχοι αφορούν την διαπίστωση της
ορθότητας αποτελεσµάτων on-line και batch διαδικασιών ή ακόμα και εκτυπωτικών
προγραµµάτων τα οποία µεταβάλλουν στοιχεία της βάσης δεδομένων.

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εθνικός Δημόσιος Διαγωνισμός (για την υπεργολαβία)
Ενιαίος διαγωνισμός με τα παραδοτέα: 3.1.3, 5.1.1, 5.1.2
(σύνολο διαγωνισμού: 161.621 ευρώ συμπ. ΦΠΑ)
[Νομοθεσία: Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/ 08.08.2016 τεύχος Α), Ν. 4281/8.8.2014 (ΦΕΚ Α΄/160) και
ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) και τροποποιήσεων αυτής (ΥΠΑΣΥΔ)]

Σελίδα 70

ΑΔΑ: 6Π1Λ43Κ-Α8Β

18PROC004007117 2018-11-14
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραδοτέων

Παραδοτέα

Έναρξη

Λήξη

Παραδοτέο 1 - Έκθεση Προδιαγραφών
Ευφυούς Συστήματος
Παραδοτέο 2 - Ολοκληρωμένο Καινοτόμο
Ευφυές Σύστημα
Παραδοτέο 3 - Πιλοτική Εφαρμογή
Συστήματος

Με την υπογραφή της
Σύμβασης
Με την παράδοση του 1ου
παραδοτέου
Με την παράδοση του 2ου
παραδοτέου

2 μήνες μετά την έναρξη
του
8 μήνες μετά την έναρξη
του
2 μήνες μετά την έναρξη
του

Παραδοτέο
4
Έκθεση
Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο

Με την παράδοση του 3ου
παραδοτέου

4 μήνες μετά την έναρξη
του

Εργασιών

Μυτιλήνη ________2018

Μυτιλήνη ________2018

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΤΑΚΟΥ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3.1.3),
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (5.1.1),
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5.1.2) ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (5.1.4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Αρ. πρωτοκόλλου: 1507
14/11/2018
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [3106]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αργ. Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη, 81100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Στράτος Βουγιούκας]
- Τηλέφωνο: [2251037737]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [svoug@ptaba.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.ptaba.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου (1.1.2), Μελέτη Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου (3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.1.1) και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των
Αποτελεσμάτων του Έργου (6.1.3) της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 20142020, CPV: 79421200-3, 79311300-0]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ΄
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
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λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΔ στη σελίδα 102
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3.1.3),
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (5.1.1),
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5.1.2) ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (5.1.4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αρ. πρωτοκόλλου: 1507
14/11/2018
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: ………………………..
………………………………., Τ.Κ. …………………….
………………………….
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….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας ...................................,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
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).

Σελίδα 96

ΑΔΑ: 6Π1Λ43Κ-Α8Β

18PROC004007117 2018-11-14

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3.1.3),
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (5.1.1),
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5.1.2) ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (5.1.4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρ. πρωτοκόλλου: 1507
14/11/2018

Σελίδα 98

ΑΔΑ: 6Π1Λ43Κ-Α8Β

18PROC004007117 2018-11-14
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: ………………………………..
…………………………………, Τ.Κ……………….,
…………………………….
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 που αφορά
στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε 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)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3.1.3),
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (5.1.1),
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5.1.2) ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (5.1.4)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρ. πρωτοκόλλου: 1507
14/11/2018
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΟ: Έκθεση προδιαγραφών ευφυούς συστήματος (3.1.3), Ολοκληρωμένο καινοτόμο
ευφυές σύστημα (5.1.1), Πιλοτική εφαρμογή συστήματος (5.1.2) και Έκθεση εργασιών
εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο (5.1.4) της πράξης ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος
2014-2020
Της επιχείρησης.………………………………………………………… έδρα…….………
οδός ……………………………………………, αριθμός………, τηλ………..……………,
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

1.
Έκθεση Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος

2.
3.
4.

Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα

Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος

Έκθεση Εργασιών Εγκατάστασης στο Βόρειο Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
...../..../2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Επιχείρησης)
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΔ
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως 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).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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xv

Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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