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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Μαζαράκη Αν.
Τηλ. : 2321350110-114
Email: mazaraki@serres.gr

Σέρρες 27/6 /2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη πλατφόρμας
διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών» Προϋπολογισμού 15.790,00€ χωρίς
Φ.Π.Α. και 19.579,60 € με Φ.Π.Α.
Αρ.Πρωτ.:19533
Αριθμ. 447/2019 Απόφασης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 Το θεσμικό πλαίσιο της παρ.1.4 της παρούσης.
 Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-62010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Τη με αριθμό 3569/05-07-2017 Απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Σερρών, με
προϋπολογισμό συνολικής δαπάνης 4.719.000,00 €. Με την ανωτέρω απόφαση
εγκρίθηκε και η παροχή τεχνικής βοήθειας στο Δήμο Σερρών, ύψους 5 τοις χιλίοις της
εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της ΣΒΑΑ με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
 Τη με αριθμό 3585/5.7.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
όπου ορίσθηκε ο Δήμος Σερρών ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, σύμφωνα με την οποία του
ανατέθηκαν αρμοδιότητες / καθήκοντα και υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα
 Τη με αριθμό 663/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:Ω85ΤΩ10-ΝΟΘ
όπου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης
Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 20.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, στο πλαίσιο της με αριθμό Πρωτ.:
3368/26-06-2018 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (Κωδ. Πρόσκλησης: 091.2c,
Α/Α ΟΠΣ: 2530) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και
τίτλο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς
στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) της
πόλης των Σερρών»
 Τη με αριθμό 6355/20-11-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με
την οποία εντάχθηκε η πράξη «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών
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Δεδομένων του Δήμου Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ 5032822 του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 19.579,60 €.
Το με αριθμό 19REQ004540726 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σερρών, που
καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).
Την με αριθμό 1005/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:ΩΔΧΟΩ10-ΜΥ5,
με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.579,60€ για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών
Δεδομένων του Δήμου Σερρών», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης,
της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών» και τίτλο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από
Δημόσιους φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών» και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
του Δήμου Σερρών για το έτος 2018,
Τις σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Σερρών.
καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Την υπ. Αριθ.132/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7Ζ8ΤΩ10-Ω3Σ για
τον καθορισμό των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
Την αριθ. 604/2018 (ΑΔΑ:6252Ω10-753) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά
με την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων ποσού έως 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-19 .

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών
Δεδομένων του Δήμου Σερρών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία» 2014-2020 με κωδικό έργου 2018ΕΠ00810187 και κωδικό ΟΠΣ 5032822
προϋπολογισμού 15.790,00 € χωρίς ΦΠΑ & 19.579,60 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται
στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
ΣΕΡΡΕΣ
62100
2321350114
2321022187
mazaraki@serres.gr
Μαζαράκη Αναστασία
www.serres.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος
και ανήκει στους φορείς στην Γενική Κυβέρνηση
συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού ( Ο.Τ.Α. Α΄)

και

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών σε
τοπικό επίπεδο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.serres.gr
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες :
στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : Μαζαράκη Αναστασία
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
ν.4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη πλατφόρμας
διαχείρισης Γεωχωρικών δεδομένων» του Δήμου Σερρών.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης ποσού 19.579,60€, είναι το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών» και τίτλο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους
Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) της
πόλης των Σερρών» όπου ο Δήμος Σερρών ορίσθηκε ως δικαιούχος του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00810187)
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης
Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6355/20-112018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS5032822. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7134.001 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η πράξη αυτή, προϋπολογισμού 19.579,60€, αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών ενημέρωσης και συμπλήρωσης των Γεωχωρικών Δεδομένων τα οποία δημιουργήθηκαν
στα πλαίσια της υλοποίησης προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων και ενοποίηση αυτών
με άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου (όπως το Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών δημοτικών ακινήτων). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα πολεοδομικά δεδομένα για το
σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών. Τέλος, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλα διεπαφές
(interfaces) ώστε το σύνολο των δεδομένων να μπορεί να επεξεργαστεί από τα στελέχη του Δήμου
Σερρών αλλά και μέρος αυτών να είναι προσβάσιμο από τους πολίτες και λοιπούς φορείς μέσω
διαδικτύου.
Στόχος του έργου είναι να διευρυνθεί ο αριθμός των πολιτών στους οποίους απευθύνονται
οι παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια ως προς τα δεδομένα και
τις διαδικασίες του Δήμου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38221000-0.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.579,60€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 15.790,00 ΦΠΑ : € 3.789,60).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική
βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης
των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό
τύπο που προσδιορίζεται στην ενότητα «2.3. Κριτήρια Ανάθεσης» του παρόντος τεύχους.
Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν 4412/2016.
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.
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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,



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



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



της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»



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



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

 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. 07/2019 τεχνική μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής.
 Την υπ’ αρ 6355/20-11-2018 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
 Την αριθμ. 358 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης περί δέσμευσης πίστωσης με Κ.Α.Ε.
64.7134.001, ποσού 19.579,60 €
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 Τις υπ’ αριθμ. 132/2019 αποφάση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι
όροι της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και την έγκριση της διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης
Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών»
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημαρχείου την 09 Ιουλίου ημέρα Τρίτη έτος 2019 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ
ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο
Πρωτοκόλλου επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 09-07-2019 και ώρα 11:00 .
Δε λαμβάνονται υπ΄ όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα
επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τέσσερις (4) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
1.6

Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα τοπική
ΠΡΟΟΔΟΣ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.serres.gr
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, κοινωνικής
ασφαλιστικής 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 Χτου 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
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 σύμβασης είναι τα ακόλουθα: η παρούσα
Διακήρυξη με αρ. Πρωτ 19533.με τα Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης....................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ ............................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ – Υπόδειγμα Πινάκων Συμμόρφωσης .............................................................. 73
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς........................................................... 73
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. Στη ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών
2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή
3. Περίληψη της διακήρυξή στον ισότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε μία τοπική
εφημερίδα ΠΡΟΟΔΟΣ.
Όλες οι επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών, αποφάσεων, προσκλήσεων της
διαδικασίας του Διαγωνισμού) της Αναθέτουσας Αρχής με τους οικονομικούς φορείς που έχουν
υποβάλει προσφορά, θα γίνεται μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στη σελίδα
3 της παρούσης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως ή μέσω email στο τμήμα
Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (τηλέφωνα 2321350114 και 2321350134) email:mazaraki@serres.gr, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων
αναρτώνται συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε εκπρόθεσμα, δεν εξετάζονται. Μετά
την κατάθεση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας
ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κανένας οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
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:
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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.
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

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της είναι συντεταγμένο στην
Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

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 36 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 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
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Κάθε μορφής επικοινωνίας μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

Δικαίωμα 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.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει
όμως να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η
περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
2.2.2 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:
2.2.2.1 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 στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) 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
γ) 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.

2.2.2.3
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2 ,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
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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,
(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 2.2.8.2 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
2.2.2.5 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
2.2.2.6 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
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 1.
2.2.2.7 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.
2.2.2.8 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.
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος 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. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2016,2017 και 2018) μεγαλύτερο από το 150%
του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 150% του προϋπολογισμού (άνευ
ΦΠΑ) του Έργου.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της ανάλυσης, σχεδιασμού και
ανάπτυξης ή παραμετροποίησης συστημάτων WebGIS, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων
πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υποστήριξης και
παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων
β) να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως,
άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν στην οργανωτική
τους δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση
Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων
Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του
κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής.

1

Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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γ) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, κατ’
ελάχιστον τα παρακάτω έργα:


Ένα (1) έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη WebGIS εφαρμογών διαχείρισης και ανάλυσης
γεωχωρικών δεδομένων, με εξειδικευμένες δυνατότητες απομακρυσμένης (Online)
επεξεργασίας χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου
από το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου έκαστο (χωρίς ΦΠΑ),



Ένα (1) έργο με αντικείμενο τoν σχεδιασμό και την ανάπτυξη Κεντρικών Γεωχωρικών
Υποδομών (Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων) ή/και τεχνικής υποστήριξης Γεωχωρικών
Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων προϋπολογισμού ίσου ή
μεγαλύτερου από το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου (χωρίς ΦΠΑ).

δ) να διαθέτουν (δηλώνοντάς το σχετικά) προσωπικό (είτε να ανήκει απευθείας στην επιχείρηση του
οικονομικού φορές είτε όχι) επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου και
συγκεκριμένα:


Υπεύθυνο Έργου, με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών Πολυτεχνική Σχολής, ο οποίος να
διαθέτει 10ετή επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση – Συντονισμό Έργων και
επιπροσθέτως 5ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση – Συντονισμό Έργων
Πληροφορικής – Γεωπληροφορικής.



Υπεύθυνο Σχεδιασμού και ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων, με Πανεπιστημιακό Τίτλο
Σπουδών Πολυτεχνική Σχολής ή Πληροφορικής και 5ετή επαγγελματική εμπειρία στο
σχεδιασμό και ανάπτυξη Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων και την ανάπτυξη και
υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ή/και διαδικτυακών εφαρμογών GIS



Υπεύθυνο Σχεδιασμού – Ανάπτυξης Εφαρμογών, με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών
Πληροφορικής και 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση
πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών GIS.

Η υπόλοιπη Ομάδα Έργου, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 2 στελέχη, με ειδικότητες,
επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία - που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα πέντε (5)
τελευταία έτη- η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού
αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του.
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
α) πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα να διαθέτουν σε ισχύ κατά το χρόνο
διενέργειας του διαγωνισμού Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής το οποίο να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διοίκησης
έργων, υπηρεσίες ψηφιοποίησης και παραγωγής χαρτογραφικών δεδομένων, υπηρεσίες σχεδιασμού
και ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων GIS, υπηρεσίες WebGIS και υπηρεσίες εκπαίδευσης
και τεχνικής υποστήριξης.
β) πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συγκεκριμένα να διαθέτουν σε ισχύ κατά το
χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής το οποίο να συμπεριλαμβάνει
υπηρεσίες διοίκησης έργων, υπηρεσίες ψηφιοποίησης και παραγωγής χαρτογραφικών δεδομένων,
υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων GIS, υπηρεσίες WebGIS και
υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της

16

19PROC005185903 2019-06-28
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.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 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 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 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), (διατίθεται
σε ξεχωριστό αρχείο) διαμορφωμένο από την Α.Α., 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) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 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 υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 4412/2016.
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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 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 παρ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 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 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3 2.2.7). Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τρίτου καθώς και του υποψηφίου για την παροχή στήριξης στον
υποψήφιο οικονομικό φορέα και σχετικό προσύμφωνο συνεργασίας του οικονομικού φορέα με τον τρίτο.
Τα έγγραφα αυτά θα φέρουν ημερομηνία από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού
στο ΚΗΜΔΗΣ έως την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου

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 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.
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.
Τα έγγραφα/πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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, με ημερομηνία έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του 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 2.2.2.1 .
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. Αναφορικά με τα
πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, διευκρινίζεται ότι γίνονται
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αποδεκτά εφόσον ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής τους, άλλως, εφόσον δεν αναφέρουν χρόνο
ισχύος, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους.
Τα πιστοποιητικά της περ.β΄της παρ. 2.2.2.4. διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν
εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους.
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 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.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης έως 3
μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του 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 ή αίτησης συμμετοχής. με ημερομηνία

έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής του
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ ανωτέρω,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

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 ανωτέρω
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.
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 στην παράγραφο 1, στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, ν.
4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81, ν. 4412/2016. δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου

2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Οι ανωτέρω ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους και οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

B.2. . Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες πριν
από την ημέρα υποβολής του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένοι, Ισολογισμούς και Αποτελέσματα Χρήσης των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2016 – 2017-2018), σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση ή/και
δημοσίευση Ισολογισμών ή ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων, σε περίπτωση που οι οικονομικοί
φορείς δεν υποχρεούνται σε έκδοση ή/και δημοσίευση ισολογισμών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
α) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5.α και 2.2.5.β:
Αναλυτική Παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους με αναφορά στα παρακάτω :


επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,



τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης



προϊόντα και υπηρεσίες



μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών του
άρθρου 2.2.5.α

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής του άρθρου 2.2.5.β
β) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5.γ :
Βεβαίωση καλής λειτουργίας/ εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τουλάχιστον ενός
(1) έργου που έχει προμηθεύσει/εγκαταστήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας με
αντικείμενο την ανάπτυξη WebGIS εφαρμογών διαχείρισης και ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων,
με εξειδικευμένες δυνατότητες απομακρυσμένης (Online) επεξεργασίας χωρικών και περιγραφικών
δεδομένων, προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος
έργου έκαστο (χωρίς ΦΠΑ),
Βεβαίωση καλής λειτουργίας/ εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τουλάχιστον ενός
(1) έργου που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας με αντικείμενο τoν
σχεδιασμό και την ανάπτυξη Κεντρικών Γεωχωρικών Υποδομών (Γεωχωρικών Βάσεων
Δεδομένων) ή/και τεχνικής υποστήριξης Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών
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Συστημάτων προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από το 100% του προϋπολογισμού του
παρόντος έργου (χωρίς ΦΠΑ).


εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης
υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από
την αρμόδια Δημόσια Αρχή.



εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση
του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου που θα συνοδεύεται από
θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους
οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
γ)Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5.δ :
για την απαίτηση της παραγράφου 2.2.5.δ) ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση Συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα
στοιχεία Τεκμηρίωσης:
• Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου, συνοδευόμενα από υπεύθυνες
δηλώσεις κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού
του με βάση το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII).
• Καταστάσεις με το προσωπικό και τα μέλη της ομάδας, ενώ σε περίπτωση εξωτερικών
συνεργατών, θα προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι
έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης και δεσμεύονται για τη συνεργασία τους με τον
οικονομικό φορέα για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
• Η εξειδικευμένη εμπειρία των στελεχών του αναδόχου δύναται να τεκμηριώνεται όπου
αυτό απαιτείται με βεβαιώσεις εργασίας/έργου/καλής εκτέλεσης δημόσιων ή ιδιωτικών
φορέων ή/και σχετικό τίτλο σπουδών
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν


εν ισχύ Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο για υπηρεσίες διοίκησης έργων,
υπηρεσίες ψηφιοποίησης και παραγωγής χαρτογραφικών δεδομένων, υπηρεσίες σχεδιασμού
και ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων GIS, υπηρεσίες WebGIS και υπηρεσίες
εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης και



εν ισχύ Πιστοποιητικό κατά ISO 27001ή ισοδύναμο για υπηρεσίες διοίκησης έργων,
υπηρεσίες ψηφιοποίησης και παραγωγής χαρτογραφικών δεδομένων, υπηρεσίες σχεδιασμού
και ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων GIS, υπηρεσίες WebGIS και υπηρεσίες
εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

Β.6. 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 διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
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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.
Τα σχετικά πιστ/κά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά
εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. 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.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό δηλ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τρίτου καθώς και του υποψηφίου για την παροχή
στήριξης στον υποψήφιο οικονομικό φορέα και σχετικό προσύμφωνο συνεργασίας του οικονομικού
φορέα με τον τρίτο. Τα έγγραφα αυτά θα φέρουν ημερομηνία από την ημερομηνία δημοσίευσης του
παρόντος διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ έως την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου.

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.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι
Τεχνικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τη σχετική στάθμιση.
ΚΡΙΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΡΙΟ(Κi)
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σi)
ΟΜΑΔΑ Α – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
50%
Αντίληψη και Κατανόηση του έργου - Προτεινόμενη
Κ1
Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά
15%
Χαρακτηριστικά Λύσης
Οργάνωση Διαθέσιμης Πληροφορίας – Δημιουργία
Κ2
10%
Βάσεων Δεδομένων
Υλοποίηση Εφαρμογών
20%
Κ3
Κάλυψη Προδιαγραφών Διαθεσιμότητας, Υψηλής
Κ4
5%
Απόδοσης/Επεκτασιμότητας, Ευκολίας Διαχείρισης,
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Κ5
Κ6
Κ7
Κ8
Κ9

Ευελιξίας, Ευχρηστίας, Διαλειτουργικότητας,
Προσβασιμότητας, Ασφάλειας
ΟΜΑΔΑ Β – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης – Δημιουργίας Γεωγραφικής
Πληροφορίας
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας
ΟΜΑΔΑ Γ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα,
Χρονοδιάγραμμα – Χρόνος παράδοσης του
συστήματος)
Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
100%

ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

25%
10%
15%
25%
9%
8%
8%
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μια συνολική προσφορά).
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 + σ3 xK3 + σ4xK4 + σ5xK5+ σ6xK6 + σ7xK7 + σ8xK8 + σ9xK9
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στον υπολογισμό
του τελικού βαθμού αξιολόγησης ΤΒΑ σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
ΤΒΑi= (80) * ( Τi/ Τmax) + (20) * (Kmin/Ki)
όπου:
Τmax, η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Τi, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin, το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Κi, το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία δύο ή περισσότερων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια
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βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
62100

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Κ.Καραμανλή 1.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα , όπως ορίζονται στο άρθρο
1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: {επωνυμία, • διεύθυνση, • αριθμός τηλεφώνου, • αριθμός
τηλεομοιοτυπίας (fax), • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)}
--------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 19533
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 09-07-2019
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
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Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα
στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, 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) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη
κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού
φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
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αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει ένα τεύχος με τις παρακάτω κατ’ ελάχιστον
ενότητες:
1. Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης
1.1
1.2
1.3

Αντίληψη και Κατανόηση του έργου - Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική –
Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης
Οργάνωση Διαθέσιμης Πληροφορίας – Δημιουργία Βάσεων
Δεδομένων
Υλοποίηση εφαρμογών

Κάλυψη Προδιαγραφών Διαθεσιμότητας, Υψηλής
Απόδοσης/Επεκτασιμότητας, Ευκολίας Διαχείρισης, Ευελιξίας,
Ευχρηστίας, Διαλειτουργικότητας, Προσβασιμότητας, Ασφάλειας
2. Προδιαγραφές Υπηρεσιών
1.4

2.1

Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης – Δημιουργίας Γεωγραφικής Πληροφορίας

2.2

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
3.1

Μεθοδολογία Υλοποίησης

3.2

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα,
Χρονοδιάγραμμα – Χρόνος παράδοσης του συστήματος)

3.3

Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου

Για την κατάρτιση της Τεχνικής Προσφοράς οι οικονομικοί φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη
τους τις οδηγίες του κεφαλαίου 3.1 «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές» του
Παραρτήματος Ι της παρούσης.
Με την Τεχνική Προσφορά πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένοι και οι Πίνακες
Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων
όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως ορίζεται κατωτέρω
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της διακήρυξης:
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 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
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή .
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού..

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
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Ο περιορισμός αυτός ισχύει, Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον
κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της
παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.
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 αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών

28

19PROC005185903 2019-06-28
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Οι 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 που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία δύο ή περισσότερων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρ. 117 του Ν.4412/2016.
3.2

Πρόσκληση υποβολής
προσωρινού αναδόχου

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Δικαιολογητικά

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκα(10) 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 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 – 2.2.7 αυτής.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και ακολουθείται η ανωτέρω περιγραφόμενη
διαδικασία, 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 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.7.
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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 2.2.3 -2.2.7. της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω 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 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.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 ή σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης κατακύρωσης, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 Α
του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης ένστασης κατά
της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το
οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις– Δικαστική Προστασία

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης..
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8)

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς ή η αποδοχή ως παραδεκτής μίας μόνο
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, και καλής λειτουργίας )

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2.1.5 της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016 και το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας.
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.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής
λειτουργίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Για την καλή λειτουργία Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, όπως αυτή ορίζεται το κεφάλαιο “ΑπαιτήσειςΤεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ( 2 έτη), ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους..

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, κοινωνικού/ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού ασφαλιστικού 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.2. 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 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2
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.
4.4

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 της Επιτροπής Παραλαβής.
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. 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 2.2.2.1 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.

2

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά και υπογραφούν τα
σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.
Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α)
Πρωτόκολλο παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του
Ν.4412/16. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν
φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
(άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό,
εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του
Ν.4412/16).
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0.07% 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 (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 παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06%η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ..
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.
Καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2. της παρούσας .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
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τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

5.4 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2 (Διάρκεια της Σύμβασης), 6.3.
(Παραλαβή) και 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου
εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως
ισχύει

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής,και το τμήμα Προγραμματισμού ,η
οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση,
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μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη
της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 5.2.2 και
6.3 της παρούσας.
6.3 Ποινικές ρήτρες

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
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
6.4

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση , μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα,
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 κατωτέρω. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
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υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι
η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.5

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.6

Εγγυημένη λειτουργία υπηρεσίας

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την Παραλαβή της
Φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας και με χρονική διάρκεια δύο (2) έτη.
Κατά την Περίοδο Συντήρησης θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες όπως αυτές αναφέρονται
Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης του Παραρτήματος Ι της
παρούσης.
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Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της υπηρεσίας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο ΦΟΡΕΑΣ, να υπογράψει Σύμβαση για
πενταετή περίοδο Συντήρησης, μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα το Ετήσιο
Κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του.
Οι υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, που δύνανται να ανατεθούν μετά την λήξη
του χρονικού διαστήματος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης τον Φορέα Λειτουργίας,
θα ανατεθούν με ξεχωριστή σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου
Σερρών», προϋπολογισμού 19.579,60€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 6355/20.11.2018
Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της
πρόσβασης ,της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών» και τίτλο πρόσκλησης «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από
Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών».
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και συμπλήρωση των Γεωχωρικών Δεδομένων τα
οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων
και ενοποίηση αυτών με άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου (όπως το
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών δημοτικών ακινήτων). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
σταπολεοδομικά δεδομένα για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών. Επιπλέον μέσα από
την ενημέρωση και συμπλήρωση των παραπάνω δεδομένων θα πραγματοποιηθεί και η σύνδεση
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περιγραφικών δεδομένων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου με τα χωρικά δεδομένα. Τέλος θα
δημιουργηθούν οι κατάλληλα διεπαφές (interfaces) ώστε το σύνολο των δεδομένων να μπορεί να
επεξεργαστεί από τα στελέχη του Δήμου Σερρών αλλά και μέρος αυτών να είναι προσβάσιμο από
τους πολίτες και λοιπούς φορείς μέσω διαδικτύου.
Η ενημέρωση και συμπλήρωση των υπαρχόντων γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου θα
αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει μέχρι σήμερα ο Δήμος και ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τη
λειτουργία των υπηρεσιών του αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Η δημιουργία νέων πλήρως διαδικτυακών διεπαφών θα διευκολύνει τη διαχείριση, ανάλυση,
συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο και θα
βοηθήσει καταλυτικά στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, βελτιώνοντας
παράλληλα τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και άλλους φορείς δίνοντας τη
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε χωρικά και περιγραφικά δεδομένα πολεοδομικών και λοιπών
εφαρμογών μέσω ενός απλού Web Browser.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πολιτών ενισχύοντας τη
διαφάνεια ως προς τα δεδομένα και τις διαδικασίες του Δήμου.
Αναλυτικότερα τα οφέλη από την προτεινόμενη πράξη αφορούν:









Άμεση και συνεχή επικοινωνία του Δήμου με τους πολίτες.
Ανάδειξη των ψηφιακών υπηρεσιών και των υποδομών του Δήμου προς τους πολίτες, τους
φορείς και τους επαγγελματίες μέσω προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής.
Βελτίωση της διαφάνειας και ενημέρωση μέσω παροχής καινοτόμων υπηρεσιών
ενημέρωσης πληροφόρησης τόσο προς τους Φορείς του Δήμου όσο και προς τους Πολίτες
και τις Επιχειρήσεις.
Ευκολότερη και περισσότερο οργανωμένη πρόσβαση για τους Πολίτες. στις Υπηρεσίες του
Δήμου
Δημιουργία γεωκωδικοποιημένου περιεχομένου και περιεχομένου πληροφοριακού
χαρακτήρα το οποίο ο Δήμος δύναται να προσφέρει στους πολίτες.
Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και μείωση του
χρόνου εξυπηρέτησης τους, προσφέροντας ηλεκτρονική 24ώρη εξυπηρέτηση 7 ημέρες την
εβδομάδα.
Εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας του Δήμου.
Μείωση των επισκέψεων του κοινού στο Δήμο εφόσον οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες θα
είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η είναι η ενημέρωση και συμπλήρωση των Γεωχωρικών Δεδομένων
τα οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων
έργων και ενοποίηση αυτών με άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου
(όπως το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών δημοτικών ακινήτων). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
στα πολεοδομικά δεδομένα για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών. Επιπλέον μέσα από
την ενημέρωση και συμπλήρωση των παραπάνω δεδομένων θα πραγματοποιηθεί και η σύνδεση
περιγραφικών δεδομένων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου με τα χωρικά δεδομένα. Τέλος θα
δημιουργηθούν οι κατάλληλα διεπαφές (interfaces) ώστε το σύνολο των δεδομένων να μπορεί να
επεξεργαστεί από τα στελέχη του Δήμου Σερρών αλλά και μέρος αυτών να είναι προσβάσιμο από
τους πολίτες και λοιπούς φορείς μέσω διαδικτύου.
Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ριζική βελτίωση των μεθόδων και τρόπων λειτουργίας
των υπηρεσιών του Δήμου, την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες και
κατοίκους της περιοχής και την ορθολογική διαχείριση των δεδομένων, με στόχο την βιώσιμη
ανάπτυξη του Δήμου, τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση
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λειτουργικού κόστους καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και
υπηρεσιών του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Μέσω του συστήματος και των υπηρεσιών που θα παρέχονται ο επισκέπτης θα μπορεί:
 Δει και να ενημερωθεί για δεδομένα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
 Δει και να ενημερωθεί για δεδομένα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
 Δει και να ενημερωθεί για δεδομένα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
 Δει και να ενημερωθεί για δεδομένα ακίνητης περιουσίας του Δήμου
 Να δημιουργήσει και επεξεργαστεί χαρτογραφικά δεδομένα δημιουργώντας και
εκτυπώνοντας χάρτες
 Να αναζητήσει χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα κ.α.
3.1. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
3.1.1 Λειτουργικές απαιτήσεις
3.1.1.1 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου το σύστημα θα στηρίζεται σε ένα Γεωγραφικό
Σύστημα Πληροφοριών το οποίο θα είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο (μέσω ενός
WebBrowser), χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες εξειδικευμένος υπολογιστικός
εξοπλισμός ή η εγκατάσταση επιπλέον λογισμικών.
Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα προσφέρονται μέσα από το σύστημα είναι οι εξής:


Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου



Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου



Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου



Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων ακίνητης περιουσίας του Δήμου

Με δυνατότητες όπως:


Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop, tablet ή
smartphone μέσω ενός απλού web browser



Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα (π.χ. administrator,
publisher, user)



Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη



Εργαλεία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης επιπέδων πληροφορίας



Εμφάνιση υπομνήματος



Εργαλείο Αναγνώρισης επιπέδων πληροφορίας (Identify)



Εργαλεία σχεδίασης και μετρήσεων



Εναλλαγή χαρτογραφικών υποβάθρων όπως Google maps, Bing Maps, Openstreetmap
κ.λπ.



Δημιουργία και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων



Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και φωτογραφιών στα χαρτογραφικά δεδομένα



Δημιουργία και εκτύπωση θεματικών χαρτών



Εργαλεία χωρικής και περιγραφικής αναζήτησης



Προβολή και εξαγωγή πίνακα περιγραφικών δεδομένων και αποτελεσμάτων αναζήτησης
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Εμφάνιση Google Street View



Δυνατότητα επιλογής δεδομένων που θα δημοσιοποιούνται προς τους πολίτες.

Η απρόσκοπτη παροχή και διάθεση των παραπάνω ψηφιακών υπηρεσιών θα εξασφαλίζεται με την
ανάπτυξη και παραμετροποίηση ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα βασίζεται
σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θα συντίθεται από τα ακόλουθα υποσυστήματα –
εφαρμογές καθώς και από το απαραίτητο προς ψηφιοποίηση υλικό:


Υποσύστημα Απεικόνισης και διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων του Δήμου



Υποσύστημα διαχείρισης Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων.
3.1.1.2 Υποσύστημα Απεικόνισης και διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων του
Δήμου

Το υποσύστημα απεικόνισης και διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων αποτελεί τον κεντρικό
λειτουργικό πυρήνα του συστήματος. Μέσα από ένα εύχρηστο, κατανοητό και πολυμεσικό
περιβάλλον θα προωθεί τη διαδραστικότητα με τους χρήστες και θα στηρίζεται σε τεχνολογίες του
παγκόσμιου ιστού (Webbasedinterface). Το περιβάλλον θα είναι προσβάσιμο με τη χρήση ενός
απλού περιηγητή ιστοσελίδων.
Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα:


Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου



Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου



Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου



Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη λειτουργικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος και το
απαιτούμενο QoS, αυτό θα πρέπει να φιλοξενηθεί σε ένα υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων
(datacenter) στην Ελλάδα, σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (Virtualization), με διαχείριση
(Administration) της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων και των Εφαρμογών από την Υπηρεσία. Για την
ασφάλεια των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς και για την εξασφάλιση του
απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, θα δίνονται εγγυήσεις μέσω
ServiceLevelAgreements (SLAs).
Με τον τρόπο αυτό, το έργο υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες cloudcomputing που
αποτελούν τεχνολογία αιχμής στον τομέα της πληροφορικής, με στόχο τη συγχώνευση και τον
διαμοιρασμό υπηρεσιών και υπολογιστικών πόρων μεταξύ διαφορετικών φορέων και την
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με τη
δυναμική και άμεση, ελαστική διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα, σύμφωνα με τις
εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά.
Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι το CloudComputing μπορεί να εφαρμοστεί με τρεις διαφορετικές
τεχνολογίες:
 Software as a Service (SaaS),
 Infrastructure as a Service (IaaS),
 Platform as a Service (PaaS)
κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η μέθοδος φιλοξενίας που έχει επιλεγεί για την υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου είναι η SaaS (SoftwareasaService).
Τα λειτουργικά κόστη φιλοξενίας θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο για δύο (2) έτη μετά την
ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου. Επιπλέον ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον
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επιθυμεί ο φορέας, να επεκτείνει το χρονικό διάστημα αυτό, με τίμημα το κόστος φιλοξενίας
που αναφέρεται στη προσφορά του.
Τα συνολικά υπόβαθρα (δισδιάστατα η/και τρισδιάστατα) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αξιοποιηθούν για τις ανάγκες απεικόνισης των ανωτέρω στοιχείων που θα συλλεχθούν –
ψηφιοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, μπορούν να είναι περισσότερα από ένα (π.χ.
χρήση των υποβάθρων της Ελληνικό Κτηματολόγιο, των υποβάθρων του Openstreetmap και των
υποβάθρων της Google ή άλλου συνδυασμού υπηρεσιών που διατίθενται μέσω διαδικτύου). Στα
υπόβαθρα αυτά είναι επιθυμητό να υπάρχει :
1) Απεικόνιση δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών ή αεροφωτογραφιών
2) Απεικόνιση οδικών δικτύων (εθνικών, επαρχιακών και εντός οικισμών).
Είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου Αναδόχου η επιλογή του υποβάθρου ή συνδυασμού
υποβάθρων που διατίθενται ελεύθερα για χρήση στο διαδίκτυο και θα χρησιμοποιηθούν με
απώτερο σκοπό την βέλτιστη λειτουργικότητα του συστήματος αλλά και την καλύτερη αισθητική
απεικόνιση των δεδομένων σε αυτά.
Για τον αποκλεισμό κινδύνων που θα απειλήσουν την βιωσιμότητα του Έργου, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός υπόβαθρα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα χρησιμοποίησης
του συστήματος ακόμη και στην περίπτωση προβλημάτων διακοπής ή παύσης μίας εκ των
υπηρεσιών που τα παρέχουν.
3.1.1.3 Υποσύστημα διαχείρισης γεωχωρικής βάσης δεδομένων
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου είναι πολύ σημαντική η καταγραφή η οργάνωση και η ένταξη
όλων των δεδομένων σε ενιαία σχεσιακή βάση δεδομένων, με στόχο την:
 Αναζήτηση τους με χωρικά και περιγραφικά κριτήρια
 Εύκολη λήψη πληροφοριών που σχετίζονται με αυτά
 Εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα τους
 Ενιαία διαχείριση, εισαγωγή, επεξεργασία τους και τροποποίηση των δεδομένων.
Η σχεσιακή βάση δεδομένων θα προσφέρει ένα σαφή απλό και κατανοητό τρόπο διαχείρισης
δεδομένων. Τα δεδομένα που θα αποθηκευθούν στη βάση δεδομένων θα προκύψουν από
υπάρχοντα στοιχεία που τηρούν οι Υπηρεσίες του Δήμου. Τα χαρτογραφικά στοιχεία θα
μετατραπούν σε διανυσματικά (vector) ψηφιακά αρχεία και θα εισαχθούν στη γεωγραφική βάση
δεδομένων GIS, που θα δημιουργηθεί και θα αφορά την περιοχή αρμοδιότητας του Καλλικρατικού
δήμου ενώ παράλληλα θα καταγραφούν και τα περιγραφικά δεδομένα που απαιτούνται.
Ειδικά για τα γεωγραφικά δεδομένα (έτοιμα προσφερόμενα, ψηφιοποίηση αναλογικών, κλπ.), θα
πρέπει:
(α) Να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του Ν. 3882/10 για την προμήθεια ψηφιακών
γεωγραφικών δεδομένων από φορείς του Δημοσίου
(β) Να ενταχθούν στο Εθνικό Προβολικό Σύστημα ΕΓΣΑ87 και
(γ) να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/2/ΕC (INSPIRE).
Το σύστημα διαχείρισης γεωχωρικής βάσης δεδομένων (Ο Δήμος διαθέτει ήδη λογισμικά
RDBMSSQLServer 2008)θα σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται ενιαία και διαφανώς
(α) περιγραφικά δεδομένα -Tables,
(β) διανυσματικά γεωχωρικά δεδομένα - Vector,
(γ) ψηφιδωτά – εικονιστικά γεωχωρικά δεδομένα – Raster.
Η γεωχωρική βάση δεδομένων θα δίνει τις δυνατότητες πρωτογενούς σύνδεσης σε αυτή όλων των
εφαρμογών του συστήματος για την επεξεργασία, προσθήκη ή διαγραφή δεδομένων από όλες τις
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κατηγορίες εξουσιοδοτημένων χρηστών. Οι παραπάνω δυνατότητες αποθήκευσης/διαχείρισης
γεωχωρικών δεδομένων μπορούν να υποστηρίζονται είτε απευθείας με εγγενείς δομές του RDBMS
είτε με την χρήση ειδικών δομών του λογισμικού GIS.
Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων θα στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και
λειτουργίες και θα δίνει την δυνατότητα υποστήριξης πολλών ταυτόχρονων χρηστών.
Κατά το σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων θα γίνει ομογενοποίηση των δεδομένων έτσι ώστε να
υπάρχει κοινό σύστημα αναφοράς (πεδίο τιμών, αντιστοιχία τιμών, εύρος τιμών) για όλα τα
δεδομένα που ανήκουν σε αντίστοιχες κατηγορίες.
Οι πίνακες της Βάσης Δεδομένων θα κανονικοποιηθούν, δηλαδή θα οργανωθούν με τέτοιον τρόπο
ώστε να αποφεύγονται προβλήματα πλεονασμού δεδομένων και κατ’ επέκταση ανωμαλίες στην
ενημέρωση των δεδομένων.
Κατά τη διαδικασία της κανονικοποίησης θα γίνει κατάλληλη κωδικοποίηση των δεδομένων,
λαμβάνοντας υπόψη την κωδικοποίηση που θα τηρηθεί στο GIS.
Επίσης, θα εντοπιστούν οι συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων και θα οριστούν οι αντίστοιχοι
περιορισμοί (constraints) στη Βάση Δεδομένων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των
δεδομένων.
Τέλος, θα υπάρχει έλεγχος εύρους τιμών και δυνατότητας εισαγωγής κενών τιμών στα πεδία των
πινάκων της Βάσης Δεδομένων.
3.1.1.4 Συλλογή και Οργάνωση διαθέσιμης Πληροφορίας
Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η συλλογή και οργάνωση όλης της διαθέσιμης
πληροφορίας:


Στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια της υλοποίησης προηγούμενων
συγχρηματοδοτούμενων έργων και περιλαμβάνουν:
1. Στοιχεία για την πόλη των Σερρών:
1. Φαρμακεία
2. Ξενοδοχεία
3. Νεκροταφεία
4. Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
5. Τράπεζες
6. Κάδοι απορριμμάτων
7. Στάσεις υπεραστικών λεωφορείων
8. Στάσεις αστικών λεωφορείων
9. Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης
10. Δρομολόγια απορριμματοφόρων
11. Σιδηροδρομικές γραμμές
12. Διαδρομές υπεραστικών λεωφορείων
13. Διαδρομές αστικών λεωφορείων
14. Ζώνες αποκομιδής απορριμμάτων (Πόλη Σερρών)
15. Αντικειμενικές αξίες
16. Ρυμοτομία
17. Τομείς όρων δόμησης
18. Γειτονιές
19. Οικοδομικά τετράγωνα
20. Στάσεις TAXI
21. Αρχαιότητες
22. Διατηρητέα μνημεία
23. Χώροι πολιτισμού και εκδηλώσεων
24. Δημοτικά και δημόσια κτίσματα

43

19PROC005185903 2019-06-28
25. Εκκλησίες
26. Σημεία πρόνοιας και περίθαλψης
27. Μουσεία
28. Οργανισμοί
29. Χώροι άθλησης
30. Χώροι εκπαίδευσης
31. Λαϊκές αγορές
32. Αστικοί δρόμοι
2. Στοιχεία για το Δήμο Σερρών (Καποδιστριακό)
1. Αγροτεμάχια (Διανομές Δήμου Σερρών)
2. Θέσεις Οικισμών (Εντός και εκτός Δήμου)
3. Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
4. Ρέματα
5. Όρια Οικισμών
6. Πολεοδομικές μελέτες οικισμών
7. Βιοτεχνικό πάρκο Σερρών
8. Περιοχές πράξεων εφαρμογής
9. Ζώνες πολεοδομικών μηχανισμών
10. Οριοθετημένοι οικισμοί
11. Τοπωνύμια
12. Υδρογραφικό Δίκτυο
13. Ισοϋψείς ανά 20μ
14. Περιοχές NATURA
15. Ζώνες Περιβαλλοντικής Προστασίας
16. Οδικό Δίκτυο Εντός και Εκτός Δήμου
17. Τριγωνομετρικά σημεία
18. Ορόσημα
19. Διανομή Χαρτών ΓΥΣ (1:5.000)
20. Διανομή Ορθοφωτοχαρτών 1:5.000
21. Διανομή Ορθοφωτοχαρτών 1:1.000
22. Έκθεση Εδάφους
23. Κλίση Εδάφους
24. Σκίαση Αναγλύφου
25. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
3. Στοιχεία Δασοπυρόσβεσης (Καλλικρατικός Δήμος)
1. Οδικό δίκτυο Δήμου
2. Οικισμοί Δήμου
3. Χρήσεις ΓΗΣ (CORINE 2000)
4. Πυροφυλάκια
5. Χ.Α.Δ.Α. – Χ.Υ.Τ.Α.
6. Υδρογραφικό δίκτυο
7. Κλίσεις Εδάφους
8. Προσανατολισμός κλίσεων εδάφους
9. Κατανομή Βλάστησης - Φυτοκάλυψη
10. Δίκτυο Ηλεκτροδότησης μέσης τάσης
11. Υποσταθμοί ΔΕΗ
12. Σημεία Υδροληψίας
13. Προστατευόμενες περιοχές
14. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους


Στοιχεία τα οποία θα ενημερωθούν – επικαιροποιηθούν για την πόλη των Σερρών και
περιλαμβάνουν:
1. Φαρμακεία
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2. Τράπεζες
3. Κάδοι απορριμμάτων
4. Στάσεις αστικών λεωφορείων
5. Ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης
6. Διαδρομές αστικών λεωφορείων
7. Αντικειμενικές αξίες (Αρχική Βασική Αξία, Ειδική Βασική Αξία, Τιμή οικοπέδου)
8. Στάσεις TAXI
9. Δημοτικά και δημόσια κτίσματα
10. Σημεία πρόνοιας και περίθαλψης
11. Χώροι άθλησης
12. Χώροι εκπαίδευσης
13. Αστικοί δρόμοι


Στοιχεία τα οποία θα ενημερωθούν – επικαιροποιηθούν για το σύνολο της έκτασης του
Καλλικρατικού Δήμου Σερρών και περιλαμβάνουν:
1. Αγροτεμάχια
2. Θέσεις Οικισμών
3. Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
4. Ρέματα
5. Όρια Οικισμών
6. Οριοθετημένοι οικισμοί
7. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες
8. Διαγράμματα πράξεων εφαρμογής
9. Τοπωνύμια
10. Υδρογραφικό Δίκτυο
11. Περιοχές NATURA
12. Ζώνες Περιβαλλοντικής Προστασίας
13. Οδικό Δίκτυο Εντός και Εκτός Δήμου.



Επιπλέον θα καταχωρηθούν και νέα στοιχεία τα οποία θα συλλεγούν, θα επιβλεφθούν και
θα παραληφθούν από την ΥΔΟΜ Σερρών και περιλαμβάνουν:
- Το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Σερρών το οποίο κυρώθηκε με το ΦΕΚ
168/ΑΑΠ/20-05-2013
- Πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια της πόλης και των οικισμών του Δήμου
Σερρών
- Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων
- Πράξεις Εφαρμογής και διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
- Πράξεις τακτοποίησης – αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτησιών



Το τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας θα παρέχει αρχείο που βρίσκεται ήδη σε μορφή
Shapefile με στοιχεία που αφορούν:
 Οικόπεδα
 Κοινόχρηστους χώρους
 Αγροτεμάχια
 Κτίσματα
 Ρέματα
 Λοιπά περιγραφικά δεδομένα που τα συνοδεύουν (τίτλος κτήσης, εμβαδόν – αριθμός
τεμαχίου, εμβαδόν κτισμάτων, οικοδομικές άδειες κτισμάτων κλπ.),
το οποίο θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του
Δήμου Σερρών.
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Επιπροσθέτως, το Τμήμα Περιβάλλοντος θα παρέχει προς ενσωμάτωση τις επικυρωμένες
οριοθετήσεις ρεμάτων. Η πληροφορία θα διατεθεί σε AutoCAD για τα σχέδια και σε PDF
τα ΦΕΚ με τις Αποφάσεις Επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων.
o Καθορισμένες Ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας
o Υδρογραφικό δίκτυο
o Άλλα περιβαλλοντικά δεδομένα που διαθέτει ο Δήμος.
Τα παραπάνω χωρικά και περιγραφικά δεδομένα θα οργανωθούν σε ψηφιακή βάση δεδομένων, η
οποία θα συνδέεται άμεσα με τα βασικά υπόβαθρα, ώστε να μπορούν να αντληθούν πληροφορίες
χρήσιμες στους χρήστες του συστήματος και απαραίτητες για να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη
δημιουργία κατάλληλων θεματικών χαρτών ώστε να μπορούν οι χρήστες να αντλούν το σύνολο
των πρωτογενών στοιχείων και δεδομένων από μία δεξαμενή ψηφιακών εγγράφων τεχνικού και
νομικού περιεχομένου (πρωτότυπα ΦΕΚ, αποφάσεις, διατάξεις, κανονισμοί, κλπ.).
Όλα τα επίπεδα πληροφορίας που θα δημιουργηθούν, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους,
θα είναι δυνατόν να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο. Για τη
γεωαναφορά των πρωτογενών στοιχείων, θα χρησιμοποιηθεί το Γεωδαιτικό Σύστημα
Συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87.
Παράλληλα θα δημιουργηθούν θεματικές χαρτοσυνθέσεις μέσω των οποίων θα δημοσιευθούν τα
κατάλληλα Services σε GISServer ο οποίος θα είναι συμβατός με τα λογισμικά GIS που ήδη
διαθέτει ο Δήμος (ArcGISDesktop και ArcGISServer της ESRI).
Οι θεματικές χαρτοσυνθέσεις θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να εξυπηρετούν:
1.
2.
3.
4.
5.

Το Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Σερρών
Το τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
Τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Τους πολίτες του Δήμου Σερρών καθώς και λοιπούς φορείς.
3.1.1.5 Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής
3.1.1.5.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών – υποσυστημάτων που θα
αναπτυχθούν σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (openarchitecture), δηλαδή είναι υποχρεωτική η

χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή
και:


ομαλή συνεργασία, λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων
του πληροφοριακού συστήματος,



δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε
διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα,



επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών,



εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών (maintainability).

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων
λογισμικού ή εξοπλισμού.
3. ΑρχιτεκτονικήN-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και του φορτίου, για την

αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. Η αρχιτεκτονική
θα αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής νοητά επίπεδα (layers):
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Επίπεδο Βάσης Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Database Layer) –
Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται η Γεωγραφική Βάση Δεδομένων του Συστήματος



Επίπεδο Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Application Layer) – Στο επίπεδο αυτό
περιλαμβάνεται το σύνολο των εφαρμογών του Συστήματος



Επίπεδο παρουσίασης στους τελικούς χρήστες (Presentation Layer) – Στο επίπεδο αυτό
περιλαμβάνεται η τελική παρουσίαση των εφαρμογών προς τους δυνητικούς χρήστες
(Γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης)

4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν

διακριτά τμήματα της λύσης που θα προσφερθεί σε web-based περιβάλλον, το οποίο θα
αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους χρήστες των
εφαρμογών με στόχο την:


επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους,



επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις διεπαφές των
χρηστών με τις εφαρμογές.

5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του

Διαδικτύου (Internet) όπου αυτό απαιτείται.
6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεωνδεδομένων (RDBMS) για την ευκολία

διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας
εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και τη
δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται:


ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών,



ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα
τρίτων,



ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας,



ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα
συστήματα.

7. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών καθώς και του

περιεχομένου (γεωγραφικού-περιγραφικού) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει είναι
συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο (Web,
application και databaseservers).
8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση των

εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.
9. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (onlinehelp) και οδηγιών

προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.
10. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των

δεδομένων των εφαρμογών.
11. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των

εφαρμογών. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης
(systemmanuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος
(operationmanuals) και υποστήριξης των χρηστών (usermanuals). Κατά την παραλαβή του
συστήματος θα δοθεί ο πηγαίος κώδικας των εφαρμογών που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του
έργου.
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12. Αξιοποίηση της τεχνολογίας serverconsolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα

λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών
(virtualmachines) όπου οι βέλτιστες πρακτικές παραμετροποίησης, εγκατάστασης και
λειτουργίας του προσφερόμενου λογισμικού το καθιστούν διαθέσιμο.
13. Διαθεσιμότητα: συνεχής παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.
14. Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων

χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος
15. Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δημοσίευση εσφαλμένων

δεδομένων.
16. Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών
17. Ευκολία διαχείρισης: παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής παροχής

υπηρεσιών
18. Υποστήριξη ανοιχτών προτύπων: εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μελλοντικής

επέκτασης της δικτυακής πύλης
19. Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας προς τους χρήστες της δικτυακής πύλης
20. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών: σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί εμπορικών

συναλλαγών, περί απορρήτου προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα
των Κ.Ο 2009/59, 2009/16, 2009/17, 2010/65.
3.1.1.5.2 Φυσική Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική λύση που θα επιλεγεί, πρέπει υποχρεωτικά να περιγραφεί αναλυτικά στην Τεχνική
Πρόσφορά, όπου θα παρουσιαστούν τόσο τα συστατικά στοιχεία της λύσης, όσο και ο εξοπλισμός
που θα χρησιμοποιηθεί.
Το σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω κριτήρια:





Τα δομικά στοιχεία της λύσης που έχουν διακριτό ρόλο δεν θα πρέπει να αποτελούν single
point of failure (αυτό σημαίνει ότι τα δομικά στοιχεία της λύσης θα είναι σε κατάσταση
active – active ή/και active-standby), ώστε να διασφαλίζεται υψηλός βαθμός
διαθεσιμότητας και να ικανοποιείται η απαίτηση για λειτουργία του συστήματος σε 24ωρη
βάση, ακόμη και στις περιπτώσεις βλάβης ενός τμήματος του εξοπλισμού. Θα πρέπει επίσης
να δοθεί η δυνατότητα μέσω του σχεδιασμού της προσφερόμενης λύσης για κλιμακωτή
αύξηση των δυνατοτήτων των υποσυστημάτων.
Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων virtualization.
Η επίδοση του συστήματος πρέπει να επιτυγχάνει την υποστήριξη χιλιάδων ταυτόχρονων
χρηστών. Για τη μέτρηση της επίδοσης αυτής ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
προτείνει τα κατάλληλα προγράμματα λογισμικού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την
εκτέλεση των σχετικών δοκιμών.
3.1.1.6 Χρήστες

Στο σύνολό του, το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας που θα
λαμβάνει υπόψη ομάδες χρηστών με διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα, όσον αφορά στη
διαχείριση του περιεχομένου (όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω), στη συμπεριφορά τους κατά
την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας του συστήματος. Το εν
λόγω σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες τρεις (3)
ομάδες χρηστών:
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Διαχειριστές
Οι Διαχειριστές του Συστήματος αποτελούν στελέχη του Φορέα Λειτουργίας, θα έχουν
δικαιώματα πρόσβασης στην Βάση Δεδομένων του Συστήματος, δημιουργίας και αλλαγής
επιπέδων πληροφορίας και περιγραφικών δεδομένων.
Οι διαχειριστές έχουν τα εξής δικαιώματα:
o Πλήρη διαχείριση του περιεχομένου
o Δημοσίευση νέου περιεχομένου
o Πλήρη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας και της συμπεριφοράς του
ολοκληρωμένου συστήματος.
o Διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων
Χρήστες Φορέα
Αποτελούν τους χρήστες του Δήμου. Οι χρήστες του φορέα θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα επεξεργασίας επιλεγμένων δεδομένων.
Επισκέπτες
Αποτελούν τους απλούς επισκέπτες οι οποίοι θα μπορούν να πλοηγηθούν στους χάρτες και
θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις εφαρμογές του
συστήματος.
Επιπλέον θα παρέχεται στους απλούς χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης σε ελεγχόμενες
υπηρεσίες διαδικτύου.

3.1.2 Μη Λειτουργικές απαιτήσεις
Ο υποψήφιος ανάδοχος, στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις αρχές και την
στρατηγική του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα
Πρότυπα Διαλειτουργικότητας.
Στα πλαίσια της Ανάπτυξης Μεθοδολογίας και σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ), θα πρέπει να καθορισθούν οι πρότυπες
αρχιτεκτονικές, βάσει των οποίων θα σχεδιασθούν και θα αναπτυχτούν οι προσφερόμενες
υπηρεσίες του ΠΣ του έργου.
Στη συνέχεια, και σύμφωνα πάντα με το ΠΔ&ΥΗΣ, θα πρέπει να εξειδικευθεί η σημασιολογική και
τεχνολογική διάσταση της διαλειτουργικότητας καθορίζοντας πολιτικές, τεχνολογικά πρότυπα και
κατευθύνσεις που θα υιοθετηθούν στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες:
Η συνολική λύση που θα προταθεί πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις.
3.1.2.1 Διαθεσιμότητα
Οι λειτουργίες των συστημάτων θα πρέπει να εκτελούνται με ικανοποιητική ταχύτητα,
προδιαθέτοντας τον χρήστη ώστε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες. Το σύστημα θα πρέπει να είναι
σε θέση να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 100 ταυτόχρονους χρήστες με δυνατότητα γρήγορης
κλιμάκωσης σε περίπτωση αύξησης του φορτίου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε το κέντρο δεδομένων στο οποίο θα φιλοξενηθεί το
υποσύστημα εκτός των τρένων να υπερβαίνει σε διαθεσιμότητα το 99% για τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Συγκεκριμένα η διαθεσιμότητα θα πρέπει να τηρεί τουλάχιστον τις ακόλουθες
προδιαγραφές διαθεσιμότητας:




99,5% Network Uptime Guarantee
99,5% Power Uptime Guarantee
Managed Backups

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει τις μεθόδους που θα
χρησιμοποιήσει για την επίτευξη της απαιτούμενης διαθεσιμότητας και της γενικότερης
ευχρηστίας των υποσυστημάτων.
3.1.2.2 Υψηλή απόδοση / Επεκτασιμότητα (Scalability)
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Η απαίτηση αυτή βασίζεται στην ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης απαιτήσεων χωρίς διακοπή
της κανονικής λειτουργίας του συστήματος.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει ώστε τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό υποσύστημα να
τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές υψηλής απόδοσης:


Να εφαρμόζει τεχνικές Loadbalancing



Να εφαρμόζει τεχνικές Failover



Να εφαρμόζει τεχνικές High Availability

έτσι ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες και με τους καλύτερους δυνατούς χρόνους
απόκρισης.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος θα πρέπει να γίνει με σύγχρονα εργαλεία ενώ και η
πλατφόρμα υλοποίησης θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε InternetStandards, έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης (επεκτασιμότητα). Επιπρόσθετα, η εμφάνιση του
περιεχομένου και των υπηρεσιών δεν πρέπει να εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό
πλοήγησης. Η αρχιτεκτονική θα μπορεί να επεκταθεί προκειμένου να υποστηρίξει νέες υπηρεσίες
με εύκολο και διαφανή τρόπο.
Για τους παραπάνω λόγους ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει τα συστήματα και τις
εφαρμογές με δομημένο τρόπο (Modular) έτσι ώστε αφενός η δομή τους να αντανακλά τις
λειτουργικές ιδιομορφίες των αντίστοιχων εργασιών, αφετέρου να είναι δυνατή η διασύνδεση τους
με άλλες εφαρμογές μέσω ανοιχτών προτύπων.
3.1.2.3. Ευκολία διαχείρισης - διαχείριση ποιοτικών ελέγχων
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με το προσωπικό του φορέα λειτουργίας να συλλέξει, να
επιμεληθεί, να επεξεργαστεί και να εντάξει όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα στη βάση και στο
σύστημα διαχείρισης αρχείων. Επίσης, θα φροντίσει για την επικαιροποίησή τους κατά τη διάρκεια
της φάσης δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας του παρόντος έργου. Στη συνέχεια η ανανέωση
του περιεχομένου θα πραγματοποιείται από το προσωπικό του φορέα λειτουργίας. Για το λόγο αυτό
θα πρέπει να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές ανανέωσης καθώς και ο τρόπος διαχείρισης της
υποδομής που θα αναπτυχθεί.
3.1.2.4 Ευελιξία
Η αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης θα πρέπει να επιτρέπει την υποστήριξη και ενσωμάτωση
νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Πρέπει ακόμη να διασφαλίζεται η πρόσβαση από διαφορετικές
εναλλακτικές συσκευές οι οποίες θέτουν ειδικές προδιαγραφές σε επίπεδο παρουσίασης. Τα
πρότυπα και οι διεπαφές πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε η δημοσίευσή τους να γίνεται
αυτόματα και με πληρότητα σε ένα σύνολο από συσκευές πρόσβασης. Τέλος, οι χρήστες του
συστήματος θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να αλληλεπιδρούν με ένα σύνολο από
τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω διαφορετικών συσκευών.
Επιπλέον θα πρέπει να υιοθετηθεί μία ευέλικτη, αρθρωτή αρχιτεκτονική λογισμικού. Για την
υλοποίηση των εφαρμογών λογισμικού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες
αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού και ανάπτυξης (object-orienteddesignanddevelopment) και
μεταδεδομένων (metadata). Έτσι δημιουργείται μια ευέλικτη ενδιάμεση υποδομή ανάπτυξης των
εφαρμογών (applicationdevelopmentframework) που επιτρέπει την εκτεταμένη και ελεγχόμενη
επαναχρησιμοποίηση μεγάλων μερών του λογισμικού εντός των πλαισίων του έργου (projectinternalsoftwarereuse). Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση μεταδεδομένων καθιστά το σύστημα
ευέλικτο και περισσότερο ανεκτικό σε αλλαγές.
3.1.2.5 Ευχρηστία
Η ευχρηστία του συστήματος πρέπει να εξασφαλιστεί για όλους τους χρήστες του συστήματος
(τόσο για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας που θα εκτελεί την ανανέωση του περιεχομένου
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όσο και για τους απλούς χρήστες των υπηρεσιών). Για το λόγο αυτό, οι επιφάνειες αλληλεπίδρασης
πρέπει να ακολουθούν ένα ενιαίο πρότυπο και να είναι φιλικές προς το χρήστη, εύχρηστες στο
χειρισμό, με απλά και κατανοητά μηνύματα, σχεδιασμένες με τρόπο που να τον οδηγούν στη
σωστή ολοκλήρωση των λειτουργιών που πρόκειται να επιτελέσει.
Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα πρέπει να είναι προσαρμοζόμενο στην ανάλυση της
συσκευής του χρήστη, (responsive). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική
φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής
παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Όταν
σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις
κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει
να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες οι διάφορες λειτουργίες ώστε να είναι
λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο
χρήστης και πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να υπάρχει σαφή
ένδειξη σε ποια σελίδα βρίσκεται ο χρήστης και ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησε για να
φτάσει καθώς και σε ποιες σελίδες ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου μπορεί να μετακινηθεί.
Τέλος θα πρέπει να υποστηρίζεται η δόμηση και η ευέλικτη καταχώρηση της πληροφορίας που
επιτρέπει την ενημέρωση από εξουσιοδοτημένους χρήστες με φιλικό τρόπο και από απόσταση,
καθώς και ένα σύστημα εύκολης δημοσίευσης περιεχομένου και υπηρεσιών. Τέλος, είναι ανάγκη
να καθοριστούν διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας ενημέρωσης του κοινού και της
επικαιρότητας των δεδομένων και των υπηρεσιών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει τις μεθόδους που θα
χρησιμοποιήσει για την επίτευξη της απαιτούμενης διαθεσιμότητας και της γενικότερης
ευχρηστίας των υποσυστημάτων.
3.1.2.6 Διαλειτουργικότητα
Το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί θα έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου στο
πλαίσιο μιας ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Σε αυτό
το πλαίσιο το σύστημα θα πρέπει να είναι δομημένο (modular) κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε
αφενός η δομή τους να αντανακλά τις λειτουργικές ιδιομορφίες των αντίστοιχων εργασιών,
αφετέρου να είναι δυνατή η διασύνδεση τους με άλλες εφαρμογές μέσω ανοιχτών προτύπων. Για
τον λόγο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζονται ανοιχτά, δημόσια πρότυπα (web services), όπως XML,
XSL, WSDL, JSON, SOAP, REST, RMI, WebDAV.
Επίσης, το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί, συνίσταται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα
ανάπτυξης, σχεδιασμού και διάθεσης περιεχομένου έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας της παρούσας προτεινόμενης εφαρμογής με άλλα πανευρωπαϊκά συστήματα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο και
τις τεχνολογίες με τις οποίες υλοποιεί την διαλειτουργικότητα του συστήματος με άλλα
εξωτερικά συστήματα.
3.1.2.7 Προσβασιμότητα
Τα υποσυστήματα, η γεωγραφική βάση δεδομένων καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα
πλαίσια του έργου θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στις προσφερόμενες υπηρεσίες και περιεχόμενο του έργου, η κατασκευή τους θα
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του
Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον
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«AΑ» όπου αυτό είναι δυνατό. Υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων
ή διαδικτυακών εφαρμογών πρέπει να τεκμηριώνουν αναλυτικά την εξασφάλιση της
προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας».
3.1.2.8 Ασφάλεια
Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει
τις κατάλληλες δράσεις για:
-

την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών
την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων
αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικοδιοικητικές διαδικασίες.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος
πρέπει να λάβει υπόψη του:
-

τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
(GDPR)

-

τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας στις
ΤΠΕ (best practices).

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην Τεχνική του Προσφορά να αναφέρει αναλυτικά τον
τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει τα παραπάνω.
3.1.2.9 Συμβατότητα με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)
Το σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να είναι συμβατά με την Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) σύμφωνα με το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-910), και να ακολουθούν τους όρους της με το Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωμένης
σύμβαση Aarhus, το αρ.27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄) και τις σχετικές κανονιστικές πράξεων
για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το σύνολο της νομοθεσίας για τα
περιβαλλοντικά και δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Επιπρόσθετα, στην Αναθέτουσα θα πρέπει να δίδονται οι κατάλληλες άδειες ή να μεταβιβάζονται
τα πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων, των
σχετικών μεταδεδομένων καθώς και επί οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, δεδομένων ή έργου που
ρυθμίζεται από την οικεία νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη
διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική και δημόσια πληροφορία και
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση και διάθεσή τους χωρίς
κανέναν απολύτως περιορισμό ή επιφύλαξη, ιδίως για το διαμοιρασμό και περαιτέρω χρήση μεταξύ
δημόσιων αρχών ή τη διάθεσή τους σε τρίτους με κατάλληλες άδειες.
Το σύνολο του περιεχομένου, δεδομένων και πληροφοριών θα πρέπει να παραδίδονται σε ψηφιακή
μορφή, άμεσα επεξεργάσιμη, χωρίς περιορισμούς τεχνικούς ή άλλους και βασιζόμενο σε ανοιχτό
μορφότυπο και πρότυπα.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το σύνολο των εκθέσεων και των συναφών στοιχείων,
δεδομένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή
υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, με τέτοιες άδειες ή με μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι
ώστε η Αναθέτουσα να μπορεί (α) να χρησιμοποιεί τα παραδοτέα (β) να μελετά τα παραδοτέα και
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να χρησιμοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτά (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των
παραδοτέων ελεύθερα (δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ
κοινό ώστε να αυξάνει τα δημόσια οφέλη από αυτά.
Η αναθέτουσα θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα με την έκδοση 3.0 της
Ελληνικής άδειας CreativeCommons ή Παρόμοια Διανομή, τα οποία θα πρέπει να κατατίθενται σε
οποιοδήποτε δημόσια και ανοιχτά προσβάσιμο αποθετήριο.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των
παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα στην
Αναθέτουσα.
Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει
κανένα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων ή άλλου
αντικειμένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως πνευματικά
δικαιώματα, σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση
οποιουδήποτε από τις παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα
σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδομένα, την πρόσβαση στην
πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη
για τα περιβαλλοντικά θέματα, την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας και την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα:
(α) στις δημόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3882/2010, χωρίς κανέναν περιορισμό για τη
χρήση και τον περαιτέρω διαμοιρασμό μεταξύ δημοσίων αρχών, προκειμένου να επιτελούν τη
δημόσια αποστολή τους
(β) σε τρίτους σύμφωνα με κατάλληλη άδεια
3.1.2.10 Ανοιχτά Δεδομένα
Τα δεδομένα που διαχειρίζεται το παρόν έργο και τα οποία αφορούν αλφαριθμητικά και γεωχωρικά
δεδομένα θα διατίθενται με τρόπο που συνάδει με τις παρακάτω αρχές:


Πλήρη: Όλα τα δημόσια δεδομένα διατίθενται χωρίς περιορισμό εφόσον δεν υπόκεινται σε
αναγκαίο περιορισμό λόγω προσωπικής φύσης ή διαβάθμισης



Ταχύτητα δημοσίευσης: Τα δεδομένα δημοσιεύονται όσο το δυνατό γρηγορότερα ώστε να
διατηρούν την χρησιμότητά τους.



Διαθεσιμότητα: Τα δεδομένα είναι ευρέως διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος
χρηστών και χρησιμοτήτων.



Δυνατότητα επεξεργασίας: Τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφή φιλική προς
υπολογιστική επεξεργασία από την υπάρχουσα τεχνολογία.



Δεδομένα χωρίς διακρίσεις: Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε
ενδιαφερόμενους/ες χωρίς την ανάγκη εγγραφής προσωπικών δεδομένων.



Ανοιχτά δεδομένα: Τα δεδομένα θα διατίθενται σε μορφή της οποίας καμία οντότητα δεν θα
έχει αποκλειστικό έλεγχο ή πνευματικά δικαιώματα.



Αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων: Τα δεδομένα δεν δεσμεύονται από πνευματικά
δικαιώματα, πατέντες, λογότυπα κτλ. Λογικοί περιορισμοί ωστόσο μπορούν να επιβληθούν
σε περιπτώσεις ανάγκης προσωπικής προστασίας δεδομένων, ασφάλειας ή διαβάθμισης.

όλους/ες

του

Η διάθεση των δεδομένων θα γίνει με ομοιογενή τρόπο και θα υπακούει στις προδιαγραφές που
ορίζουν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα. Συγκεκριμένα τα γεωχωρικά δεδομένα πρόκειται να
διατίθενται με βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κοινοτική οδηγία INSPIRE και τον
νόμο 3882/10 ενώ για τα υπόλοιπα θα περιγραφούν κατάλληλα σχήματα (όπου απαιτείται θα
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χρησιμοποιηθούν ανοιχτά πρωτόκολλα όπως το XML, ODF, RDF) προκειμένου να έχουν
ομοιογενή μορφή.
Το παρόν έργο θα ταχθεί με τις αρχές της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινότητας, και θα
ακολουθήσει ανοικτά πρότυπα, θα απελευθερώσει τα δεδομένα και θα επιτρέψει την ανταλλαγή
τους μέσω κατάλληλων διεπαφών (ανοικτών APIs και WebServices, πλήρης υιοθέτηση
προσέγγισης Web2.0).
Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν, με εμπορικό λογισμικό ή με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό
Ανοικτού κώδικα, θα διαθέτουν τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμη μορφή προς κάθε ενδιαφερόμενο
πολίτη ή φορέα.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να επισημάνει και να
περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των
ανοιχτών δεδομένων (δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ανοιχτά πρότυπα που προτίθεται να
αξιοποιήσει προς επίτευξη αυτού του στόχου), καθώς και τις τεχνολογίες που θα
χρησιμοποιήσει, ώστε να διασφαλίσει τον κλειστό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων.
3.1.2.11 Πολυκαναλική προσέγγιση
Μέσω των υποσυστημάτων θα διασφαλίζεται η πολυκαναλική διάθεση του περιεχομένου και των
υπηρεσιών του Έργου. Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου και με στόχο τη μέγιστη εξυπηρέτηση
του χρήστη, η παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου θα πραγματοποιείται τόσο από ενσύρματα, όσο
και από ασύρματα μέσα πρόσβασης, αλλά και από διαφορετικούς τύπους τερματικών όπως
προσωπικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.
Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του παρόντος έργου θα είναι διαθέσιμες
μέσω του διαδικτύου, οι χρήστες που διαθέτουν κινητά τηλέφωνα με σύνδεση στο διαδίκτυο
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μέσω του κινητού τους τηλεφώνου από
οποιοδήποτε σημείο. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες με τη χρήση
Smartphones αλλά και την ίδια λειτουργικότητα που θα είχαν αν χρησιμοποιούσαν Η/Υ.
Έτσι το σύνολο των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα είναι
διαθέσιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου (internet) και θα είναι
προσβάσιμο από:


Η/Υ και φορητούς Η/Υ



Κινητά τηλέφωνα (smartphones) και TabletPC τα οποία έχουν δυνατότητες πρόσβασης στο
διαδίκτυο



Οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω περιηγητή ιστοσελίδων
(webbrowser)

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη γκάμα των συσκευών οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι εύκολα και γρήγορα
προσβάσιμες από το σύνολο των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου.
3.1.3 Ελάχιστες προδιαγραφές υπηρεσιών
3.1.3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών για το σύνολο των ηλεκτρονικών εφαρμογών,
προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στον εκπαιδευτή και στη
συνέχεια πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευθέντων. Η αιτία για την επιλογή μιας προσεγγίσεως με
βάση τον εκπαιδευτή, είναι ότι η προσωπική επιβεβαίωση και η ανθρώπινη επεξήγηση, παρέχει μια
πιο αποτελεσματική εκπαίδευση, πέραν του ότι αποτελεί και ένα προσωπικό κίνητρο για τους
εκπαιδευόμενους.
Ειδικότερα οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι:
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Η κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών του φορέα που θα αναλάβουν την ανανέωση της
γεωβάσης δεδομένων



Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του Φορέα, οι
οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου τη διαχείριση και την υποστήριξη των
συστημάτων, σε συνεργασία με στελέχη του Αναδόχου.



Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες & διαχειριστές των προτεινόμενων
συστημάτων, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική
λειτουργία.



Η επίδειξη του συνόλου της λειτουργικότητας στους χρήστες προκειμένου να επιλυθούν
προβλήματα των ενδιαφερόμενων κατά τη διάρκεια χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών



Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών &
διαχειριστών των συστημάτων και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα
εργαλεία.

Η υπηρεσία εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:


Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών



Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Administrators



Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια)



Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιτυχή υλοποίηση της εκπαίδευσης των διαχειριστών. Σε
όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη συμμετοχή σε μία σειρά, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν
προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας στην υλοποίηση του συστήματος (On-the-job-training).
Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει διάρκεια τριών (3) ημερών και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
-

6 ώρες εκπαίδευσης για πέντε (5) διαχειριστές του συστήματος

-

6 ώρες εκπαίδευσης για πέντε (5) χρήστες του φορέα.
3.1.3.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες που θα
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:


Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης
αυτής



Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική
χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία
των εφαρμογών των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους
όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας



Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία της/ων εφαρμογής/ών



Τις βελτιώσεις της/ων εφαρμογής/ών



Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών



Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών



Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, της/ων εφαρμογής/ών κλπ.



Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης
3.1.3.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης
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Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την Παραλαβή της
Φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας και με χρονική διάρκεια ένα (1) έτος.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο ΦΟΡΕΑΣ, να υπογράψει Σύμβαση για
πενταετή περίοδο Συντήρησης, μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα το Ετήσιο
Κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του.
Οι υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, που δύνανται να ανατεθούν μετά την λήξη
του χρονικού διαστήματος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης τον Φορέα Λειτουργίας,
θα ανατεθούν με ξεχωριστή σύμβαση.
Κατά την Περίοδο Συντήρησης θα πρέπει να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
Συντήρηση εφαρμογής/ων


Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογής/ών.



Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. Κατόπιν έγγραφης
ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα
προβλήματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά
δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Η επίλυση των
προβλημάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών.



Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.



Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα,
κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις.



Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των
εγχειριδίων εφαρμογής/ών.

Τεχνική Υποστήριξη
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών / Διαδικασιών μέσω Λειτουργίας Helpdesk.
Η υπηρεσία HelpDesk έχει ως στόχο την καθολική τεχνική υποστήριξη των χρηστών, διαχειριστών
και λοιπών στελεχών που θα υποδείξει η ανατεθείσα αρχή στην χρήση και διαχείριση του
συνολικού συστήματος.
Η υπηρεσία HelpDesk θα παρέχεται σε δυο (2) κατηγορίες χρηστών:


Στους απλούς χρήστες περιλαμβάνοντας την παροχή άμεσης τηλεφωνικής βοήθειας πρώτου
επιπέδου μέσω τηλεφώνου και μέσω Internet / e‐Mail, για την επίλυση τεχνικών &
λειτουργικών προβλημάτων, την παροχή συμβουλών επί των επιχειρησιακών και
διαδικαστικών.



Στους διαχειριστές του συστήματος η οποία περιλαμβάνει τηλεφωνική βοήθεια πρώτου
επιπέδου (όπως στους εσωτερικούς χρήστες) και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης.

Για την συνολική υπηρεσία HelpDesk θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας για:


καταγραφή του συνόλου των συμβάντων / παρατηρήσεων και παρακολούθησης της πορείας
αντιμετώπισής τους



παρακολούθηση της διαθεσιμότητας του συστήματος



διαχείριση και τεκμηρίωση αλλαγών του συστήματος παρακολούθησης της ίδιας της
υπηρεσίας Help Desk και των επιπέδων ανταπόκρισής της καθώς και πρόσβασης στο
πλήρες περιεχόμενο που καταγράφεται από τα στελέχη της (π.χ. προβλήματα, παρατηρήσεις
κ.λπ.)
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Στην Τεχνική του Προσφορά ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά
τη δομή και οργάνωση της υπηρεσίας HelpDesk και να προσδιορίσει ένα σχήμα λειτουργίας
της, αναφέροντας στοιχεία όπως την δομή, την κατάρτιση της Τεχνικής Ομάδας
Υποστήριξης, τις διαδικασίες λειτουργίας της, το υλικό /λογισμικό με το οποίο θα είναι
εφοδιασμένη, τους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με τους χρήστες /διαχειριστές, την
καταγραφή προβλημάτων και την ενημέρωση των χρηστών για την πορεία ενός προβλήματος
κλπ.

4.1. Φάσεις Υλοποίησης Έργου
4.1.1. ΦΑΣΗ Α’: Συλλογή και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων
Στην Α’ Φάση υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθεί η Συλλογή όλων των απαραίτητων
στοιχείων για την δημιουργία του συστήματος, η επεξεργασία τους καθώς και η δημιουργία ενός
επίκαιρου, λεπτομερούς και σύγχρονου ψηφιακό υπόβαθρου για το σύνολο του Δήμου.
Η Α΄ Φάση του έργου θα διαρκέσει έξι (6) μήνες και ολοκληρώνεται τον 6ο μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης του έργου με τον Ανάδοχο.
Στα πλαίσια της υλοποίησης της παρούσας φάσης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:


Αποτύπωση, Καταγραφή, Συγκέντρωση, Έλεγχος και επικαιροποίηση των διαθέσιμων
δεδομένων



Αξιολόγηση της ποιότητας και πληρότητας των δεδομένων



Συλλογή και Οργάνωση διαθέσιμης Πληροφορίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 3.1.1.4



Δημιουργία ενός επίκαιρου, λεπτομερούς και σύγχρονου ψηφιακό υπόβαθρου για το
σύνολο του Δήμου το οποίο θα περιλαμβάνει:
o Τη συλλογή δεδομένων και διαθέσιμων πληροφοριών για το Δήμο.
o Τη δημιουργία μεταδεδομένων και λοιπών υποστηρικτικών ψηφιακών αρχείων.
o Τη ενσωμάτωση των ψηφιακών δεδομένων στη Χαρτογραφική Βάση Δεδομένων.
o Την αξιολόγηση, έλεγχο και διόρθωση υπαρχόντων βάσεων δεδομένων και την
εισαγωγή αυτών στο νέο γεωγραφικό σύστημα.



Έλεγχο και αποκατάσταση συμβατότητας των γεωγραφικών δεδομένων μεταξύ τους



Προβολικό μετασχηματισμό, από άλλα συστήματα συντεταγμένων των γεωχωρικών
δεδομένων σε ΕΓΣΑ ‘87



Επεξεργασία / Μετάπτωση των δεδομένων που θα εισαχθούν στο σύστημα



Ομογενοποίηση του συνόλου των δεδομένων



Συγκέντρωση και πλήρη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των μεταδεδομένων σύμφωνα
με την Οδηγία INSPIRE, το Ν. 3882/2010



Δημιουργία κεντρικής Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων του Συστήματος



Εισαγωγή των επεξεργασμένων δεδομένων στη Βάση

Τα παραπάνω χωρικά και περιγραφικά δεδομένα θα οργανωθούν σε ψηφιακή βάση δεδομένων,
η οποία θα συνδέεται άμεσα με τα βασικά υπόβαθρα, ώστε να μπορούν να αντληθούν
πληροφορίες χρήσιμες στους χρήστες του συστήματος και απαραίτητες για να αποτελέσουν το
υπόβαθρο για τη δημιουργία κατάλληλων θεματικών χαρτών ώστε να μπορούν οι χρήστες να
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αντλούν το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων και δεδομένων από μία δεξαμενή ψηφιακών
εγγράφων τεχνικού και νομικού περιεχομένου (πρωτότυπα ΦΕΚ, αποφάσεις, διατάξεις,
κανονισμοί, κλπ.).
Συλλογή και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων – Ελάχιστα Παραδοτέα
Τίτλος Παραδοτέου

Περιγραφή Παραδοτέου

1. Σχεσιακή Βάση Δεδομένων
Γεωγραφικών Πληροφοριών με
όλα τα Γεωχωρικά Δεδομένα του
Δήμου και τα Μεταδεδομένα
τους

Το παραδοτέο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη
Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με τα μεταδεδομένα
της σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE και το
Ν.3882/2010.

2. Τεκμηρίωση
Δεδομένων

της

Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να παραδοθεί στις
ακόλουθες μορφές:


MSSQL Server



Αρχεία CSV.

Βάσης Το
παραδοτέο
θα
περιλαμβάνει
τεύχος
τεκμηρίωσης της Βάσης Δεδομένων μαζί με το
DatabaseSchema

4.1.2. ΦΑΣΗ B’: Προμήθεια και παραμετροποίηση διαδικτυακών GIS
εφαρμογών
Στόχος της B΄ Φάσης του Έργου είναι η προμήθεια και παραμετροποίηση των διαδικτυακών GIS
εφαρμογών διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων του Δήμου.
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:


Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop, tablet ή
smartphone μέσω ενός απλού web browser



Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα (administrator, publisher,
user)



Εργαλείο Identify



Εργαλεία σχεδίασης και μετρήσεων



Εναλλαγή χαρτογραφικών υποβάθρων όπως Google maps, Bing Maps, Openstreetmap κ.λπ.



Δημιουργία και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων



Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και φωτογραφιών στα χαρτογραφικά δεδομένα



Δημιουργία και εκτύπωση θεματικών χαρτών



Εργαλεία χωρικής και περιγραφικής αναζήτησης



Προβολή και εξαγωγή πίνακα περιγραφικών δεδομένων και αποτελεσμάτων αναζήτησης



Δυνατότητα δημοσιοποίησης νέων επιπέδων πληροφορίας με τη χρήση Desktop GIS
εφαρμογών



Δυνατότητα επιλογής δεδομένων που θα δημοσιοποιούνται προς τους πολίτες.

Καθώς και επιπλέον να καλύπτουν όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.1.2«Υποσύστημα
Απεικόνισης και διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων του Δήμου» του παρόντος.
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Η Β΄ Φάση του Έργου θα διαρκέσει πέντε (5) Μήνες και θα ξεκινήσει τον 3 ο μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Προμήθεια και παραμετροποίηση διαδικτυακών GIS εφαρμογών – Ελάχιστα Παραδοτέα
Τίτλος Παραδοτέου

Περιγραφή Παραδοτέου

1. Οι εφαρμογές Web GIS σε πλήρη Παραληφθέντες ποσοτικά & ποιοτικά εφαρμογές,
λειτουργία
ελεγμένες σε λειτουργία βάσει των όρων της
Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου.
2. Εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών Εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών εκτυπωμένα σε
σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
5 αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή
(PDF)
4.1.3. ΦΑΣΗ Γ’: Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση Χρηστών
Με την ολοκλήρωση της Α΄ και Β΄ φάσης του έργου, έχουν δημιουργηθεί οι εφαρμογές, έχουν
καθοριστεί οι απαιτήσεις για τη λειτουργία τους και επιπλέον η Βάση Δεδομένων έχει δομηθεί και
ολοκληρωθεί με το σύνολο των συλλεχθέντων στοιχείων.
Εφόσον το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική
λειτουργία του η οποία θα διαρκέσει ένα (1) μήνα.
Αν κατά τη διάρκειά της πιλοτικής λειτουργίας παρατηρηθούν αποκλίσεις από την αναμενόμενη
λειτουργικότητα, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να διορθώσει τα προβλήματα στα οποία οφείλονται οι
αποκλίσεις. Για όσο διάστημα συνεχίζεται η ύπαρξη δυσλειτουργιών, δεν θα πραγματοποιείται η
οριστική παραλαβή του έργου.
Με το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας και εφόσον κριθεί από την Αναθέτουσα ότι όλα
λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα ενεργοποιηθούν στην τελική τους μορφή όλες οι
υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Επιπλέον στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί και η εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του
Πληροφοριακού συστήματος κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (onthejobtraining).
Η συγκεκριμένη φάση δημιουργεί την υποδομή του ανθρώπινου δυναμικού η οποία θα διασφαλίσει
την αξιοποίηση, βιωσιμότητα και επέκτασή του.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προβλέπεται:


Εκπαίδευση 5 διαχειριστών (6 ώρες) στη χρήση των υποσυστημάτων και της υποδομής



Εκπαίδευση 5 χρηστών (6 ώρες) του Φορέα στη χρήση των υποσυστημάτων και της
υποδομής



Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης και
εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του συστήματος.

Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:


Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των χρηστών και των διαχειριστών του
συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης αυτού σε
παραγωγική λειτουργία.



Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του Δήμου, οι
οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, την διαχείριση,
υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του έργου.

59

19PROC005185903 2019-06-28


Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του
συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και έχοντας
πλήρη επίγνωση της σημασίας της εκπαίδευσης ως αναπόσπαστου μέρους κάθε πληροφοριακού
συστήματος, θα αναλάβει την εκπαίδευση των διαχειριστών που θα διαχειριστούν και θα
υποστηρίξουν τη λειτουργία του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα:


Τα θέματα της εκπαίδευσης θα καλύπτουν όλες τις συνιστώσες του συστήματος (δηλαδή
τόσο τις επιμέρους εφαρμογές, όσο και τις σύγχρονες τεχνολογίες απόδοσης και
παρουσίασης του υλικού), αλλά και σημαντικά οριζόντια θέματα, αν αυτό κριθεί
απαραίτητο.



Η σχεδίαση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Αναδόχου θα είναι
τέτοια που θα διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση
και χρήση των επιμέρους προσφερόμενων εφαρμογών και όλες τις ανάγκες θεωρητικής και
πρακτικής κατάρτισης.



Η εκπαίδευση θα πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης
κάλυψη της επιλεγμένης θεματολογίας.



Η μεθοδολογία για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα περιλαμβάνει:
o Τον προσδιορισμό των Εκπαιδευομένων, με την ταυτόχρονη επιλογή στελεχών για
το ρόλο του διαχειριστή.
o Τον προσδιορισμό των αναγκών και των στόχων της εκπαίδευσης.
o Τη δομή/ύλη της Εκπαίδευσης και τον προγραμματισμό των μαθημάτων.
o Το σχεδιασμό αναφορών εκπαίδευσης.
o Το σχεδιασμό μεθόδου πιστοποίησης εκπαιδευομένων και διαχειριστών.
o Το σχεδιασμό μεθόδου αξιολόγησης της εκπαίδευσης.

Η Γ΄ Φάση θα διαρκέσει ένα (1) μήνα και θα ξεκινήσει τον 7ο μήνα από την υπογραφή της
Σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση Χρηστών – Ελάχιστα Παραδοτέα
Τίτλος Παραδοτέου

Περιγραφή Παραδοτέου

1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καθώς και Έκθεση
αναφοράς διεξαγωγής ενεργειών εκπαίδευσης
στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες
υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης και
τα ποσοστά ικανοποίησης των στόχων του
προγράμματος.
Στην αναφορά θα επισυνάπτονται:


Τα φύλλα παρουσίας των εκπαιδευομένων



Τα φύλλα αξιολόγησης του προγράμματος
εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες

2. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα Το εκπαιδευτικό υλικό που παραδόθηκε στους
δημιουργηθεί
συμμετέχοντες
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3. Καταγραφές
παρατηρήσεων Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας
σχετικές με τη λειτουργικότητα του
Πληροφοριακού Συστήματος
4.2 Πίνακας Παραδοτέων
Α/Α
Παραδοτέο
υ

Τύπος
Παραδοτέου3

Τίτλος Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης4

Φάση Α - Συλλογή και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων

Π1.1

Σχεσιακή
Βάση
Δεδομένων
Γεωγραφικών Πληροφοριών με όλα τα
Γεωχωρικά Δεδομένα του Δήμου και τα
Μεταδεδομένα τους

Υπ

6

Π1.2

Τεκμηρίωση της Βάσης Δεδομένων

ΑΝ

6

Φάση Β - Προμήθεια και παραμετροποίηση διαδικτυακών GIS εφαρμογών
Π2.1

Οι εφαρμογές Web GIS σε πλήρη
λειτουργία

Σ

7

Π2.2

Εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών σε
έντυπη και ψηφιακή μορφή

Μ

7

ΑΝ

8

ΑΝ

8

ΑΝ

8

Φάση Γ – Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση Χρηστών
Π3.1

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Π3.2

Το εκπαιδευτικό
δημιουργηθεί

Π3.3

Καταγραφές παρατηρήσεων σχετικές με
τη λειτουργικότητα του Πληροφοριακού
Συστήματος

υλικό

που

θα

4.3. Χρονοδιάγραμμα φάσεων του Έργου
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, από την υπογραφή της Σύμβασης, οι
οποίοι περιλαμβάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία του
Συστήματος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει με την προσφορά του,
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φάσεων του έργου, στο οποίο οι Φάσεις Α έως Γ θα πρέπει να
μην ξεπερνούν σε χρονική διάρκεια τους οκτώ (8) μήνες συνολικά.
3

Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υπ (Υπηρεσία), Σ
(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)
4

Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας
έναρξης) του Έργου
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Ως μήνας ορίζεται το χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των Φάσεων του έργου:

Φάση

Μήνας

Τίτλος Φάσης

1

Α’

Συλλογή και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων

Β’

Προμήθεια και παραμετροποίηση διαδικτυακών
GIS εφαρμογών

Γ’

Πιλοτική Λειτουργία – Εκπαίδευση Χρηστών

2

3

4

5

6

4.4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
α/α

Περιγραφή

Ποσότητα
(Α/Μ)

Κόστος

ΦΠΑ
(24%)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Δημιουργία
Γεωγραφικής Βάσης
Δεδομένων
Συλλογή, Έλεγχος και
Μετάπτωση
υπαρχόντων
Γεωγραφικών
Δεδομένων στην
κεντρική Βάση
Δεδομένων
Ενημέρωση
επικαιροποίηση
στοιχείων στη Βάση
Δεδομένων
Καταχώρηση
και
Ψηφιοποίηση
νέων
στοιχείων στη Βάση
Δεδομένων
Υπηρεσίες δημιουργία
χαρτογραφικών
υπηρεσιών και
παραμετροποίησης
των εφαρμογών
Υπηρεσία
διαδικτυακού GIS με
ξεχωριστές εφαρμογές
για :
- Την υπηρεσία
Δόμησης
-Τις Τεχνικές
Υπηρεσίες
- Την Πολιτική
Προστασία

0,25

450,00

108,00

558,00

0,5

900,00

216,00

1.116.00

1,5

2.700,00

648,00

3.348,00

2

3.600,00

864,00

4.464,00

1

1.800,00

432,00

2.232,00

1

4000,00

960,00

4.960,00

2

3

4

5

6
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7
8

-Την ακίνητη
περιουσία του Δήμου
Υπηρεσίες Πιλοτικής
λειτουργίας
Υπηρεσίες
εκπαίδευσης

1

1800,00

432,00

2.232,00

0,3

540,00

129,60

669,60

ΑΞΙΑ 15.790,00 €
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3.789,60 €

ΣΥΝΟΛΟ

19.579,60 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
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: [ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 6272 ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Κων/νου Καραμανλή 1/ Σέρρες /
62124 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: []
- Τηλέφωνο: [ 2321350114 ],
- Φαξ: [ 23210 22187 ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [mazaraki @serres.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.serres.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [»][………]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [………………….]
- 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):

Απάντηση:

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
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:
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
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωσηΜΟΝΟ 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:

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 άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
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;
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.
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 που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης;

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 καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2δωροδοκίαix,x·
3απάτηxi·
4τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5νομιμοποίηση

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiii·
6παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές Απάντηση:

Υπάρχει
αμετάκλητη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α)
Ημερομηνία
της
καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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 [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
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; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις γ.2)[……]·
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων):xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
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: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
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 συνέχε
συνέχιση
της
επιχειρηματικής
του
λειτουργίας
υπό
αυτές
αυτές
τις
περιστάσειςxxvi
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] 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 σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή [] Ναι [] Όχι
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:

72

19PROC005185903 2019-06-28
α) δεν 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,
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;
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

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
εγκατάστασήςxxxi; 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
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

διατίθεται (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
1 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:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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
1
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 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 ιδιωτικούς:
2) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων 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;
3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:

Απάντηση:
Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφ ποσά
ημερομη παραλήπτε
ή
νίες
ς

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]
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α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα 30% της
σύμβασης.
(Το τμήμα Γ, απαιτείται η εκτέλεση από τον
ίδιο προσφέροντα και ως εκ τούτου δεν
μπορεί να ανατεθεί σε υπεργολάβο.)
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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόμενη με
πρότυπα ISO 9001, ISO 27000.
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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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
αναφέρονται, 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
δωρεάν.
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
Δήλώσης 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): [……]

i
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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 ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος

vi

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.”
vii

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.
viii

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).
ix

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

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).
xi

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.
xii

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.
xiii

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”.
xiv

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.".
xv

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 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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)
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xx

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

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).
xxii

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
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5

xxvii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

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

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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Επιτελική Σύνοψη – Αντίληψη του Έργου

ΝΑΙ

Να περιγραφούν οι Απαιτήσεις Υποδομών –
Εξοπλισμού για τη λειτουργία του Συστήματος του
Αναδόχου (βέλτιστη λύση)

ΝΑΙ

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να φιλοξενήσει την
εφαρμογή σε εγκατάσταση ευθύνης του ή σε ειδικό
κέντρο φιλοξενίας δεδομένων (host center) για το
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους

ΝΑΙ

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση της Διαδικτυακής Πύλης, είναι
συμβατές με διεθνώς αναγνωρισμένα standards
(όπως HTML, XML, Voice CXML, LDAP, κλπ.)

ΝΑΙ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται μέσω
του υπάρχοντος site του Δήμου

ΝΑΙ

Υπηρεσίες ενημέρωσης του πολίτη μέσω
απεικόνισης και εύρεσης σημείων ενδιαφέροντος
ανά θεματική κατηγορία

ΝΑΙ

Απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων των
τεχνικών υπηρεσιών

ΝΑΙ

Απεικόνιση και διαχείριση δεδομένων πολιτικής
προστασίας

ΝΑΙ

Απεικόνιση και διαχείριση δεδομένων ακίνητης
περιουσίας

ΝΑΙ

Ενημέρωση των πολιτών για το γενικό σχέδιο
πόλης με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης

ΝΑΙ
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Εφαρμογές GIS
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Υποστήριξη
υπηρεσιών
από
διαδικτυακό
εξυπηρετητή χαρτών – OGC WMS, WFS και CSW

ΝΑΙ

Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών

ΝΑΙ

Εναλλαγή χαρτογραφικών υποβάθρων

ΝΑΙ

Δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων, εμβαδών

ΝΑΙ

Εξαγωγή περιγραφικών δεδομένων σε αρχεία
μορφής csv ή excel

ΝΑΙ

Δυνατότητα επισύναψης αρχείων ή φωτογραφιών
σε επιλεγμένα επίπεδα τα οποία θα καθοριστούν σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου

ΝΑΙ

Εμφάνιση Google Street View

ΝΑΙ

Υποστήριξη
χωρικών
βάσεων
δεδομένων
συμπεριλαμβανομένων των Oracle, PostgreSQL,
MySQL, κλπ

ΝΑΙ

Δυναμική αλλά και στατική απεικόνιση χωρικών
δεδομένων. Δυναμική για συχνά μεταβαλλόμενα
δεδομένα, στατική για υπόβαθρα και δεδομένα που
δε μεταβάλλονται.

ΝΑΙ

Δυνατότητα προσθαφαίρεσης σημείων, γραμμών
και πολυγώνων στον χάρτη

NAI

Παραγωγή χάρτη για εκτύπωση με δυναμικό
περιεχόμενο σε συγκεκριμένο μέγεθος σελίδας και
κλίμακα

ΝΑΙ

Το σύστημα δεν θα απαιτεί οποιασδήποτε μορφής
browser plugin (flash, java applet, Silverlight,
active κλπ) και θα λειτουργεί πλήρως σε όλους
τους διαδεδομένους browser και λειτουργικά

ΝΑΙ

Αναζήτηση διεύθυνσης στον χάρτη με ελεύθερο
κείμενο (διεύθυνσης - δρόμο, αριθμό, κλπ)

NAI

Απεικόνιση θεματικών επιπέδων με διαφορετικά
εικονίδια ανά κατηγορία

ΝΑΙ

Αναζήτηση στοιχείων με γεωγραφικά κριτήρια
(απόσταση από άλλα, εντός/εκτός ζωνών κλπ)

ΝΑΙ

Αναζήτηση στοιχείων με περιγραφικά στοιχεία
(όνομα, κωδικό κλπ)

ΝΑΙ
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Αναζήτηση στοιχείων με συνδυασμό γεωγραφικών
και περιγραφικών κριτηρίων
Προδιαγραφές
Δεδομένων

Δεδομένων

και

ΝΑΙ

Διαχείρισης

Διαχείριση
χαρτογραφικών
υποβάθρων
σε
διανυσματική και ψηφιακή μορφή (vector & raster
με γεωαναφορά)

ΝΑΙ

Υποστήριξη Ελληνικού Γεωγραφικού Συστήματος
Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87

ΝΑΙ

Υποστήριξη Raster με γεωαναφορά

ΝΑΙ

Συμβατότητες
Συμβατότητα με οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)

ΝΑΙ

Δικτυακή
σύνδεση.

για

ΝΑΙ

Διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών στα
δεδομένα (π.χ. διαφορετικών επιπέδων πρόσβαση
στα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα για
χρήστες – ομάδες χρηστών).

ΝΑΙ

Συμβατότητα με το πρωτόκολλο SSL (Software
Security Lock)

NAI

Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών στους χάρτες

ΝΑΙ

Ελεγχόμενη πρόσβαση χρηστών στα θεματικά
δεδομένα

ΝΑΙ

(Network

based)

τεχνολογία

Ασφάλεια

web client
Ύπαρξη - Ανάπτυξη προηγμένων διεπαφών για
τους χρήστες (interfaces).

ΝΑΙ

Παροχή των δεδομένων στον client, μέσω του Web
server, με χρήση Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) και XML.

ΝΑΙ

Βάση Δεδομένων
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του
προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και η χρονολογία
διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης
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Υποστηριζόμενες
λογισμικού:


Unix ή/και



Linux ή/και



Windows

πλατφόρμες

υλικού

και

ΝΑΙ

Προσδιορισμός των ορίων (αν υπάρχουν) στα
εξής:


Μέγιστο μέγεθος Βάσης

NAI



Μέγιστο μέγεθος Πίνακας

NAI



μέγιστο Μέγεθος Γραμμής

NAI



Μέγιστος Μέγεθο Πεδίου

NAI



Μέγιστος αριθμός γραμμών ανά πίνακα

NAI



Μέγιστος Αριθμός Στήλών

NAI



Μέγιστος αριθμός δεικτών ανά πίνακα

NAI

Υλοποίηση SQL:


Υποστήριξη stored procedures.



Υποστήριξη database triggers

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Συμπληρωματικές Προδιαγραφές βάσης για υποσύστημα GIS
Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να παρέχει
ενσωματωμένη τεχνολογία αποθήκευσης και
επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων (spatially
enabled database server)

NAI

Ανοιχτά δεδομένα
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με την περιγραφή της φάσης Β

ΝΑΙ

Οι ψηφιακοί χάρτες θα αφορούν την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου και θα περιλαμβάνουν πλήρες
γεωπολιτικό υπόβαθρο τουλάχιστον για τα όρια
του Δήμου

ΝΑΙ
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Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με την περιγραφή της Φάσης Β

ΝΑΙ

Ελάχιστα ζητούμενα εκπαίδευσης:

ΝΑΙ



ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ

Σύνολο 12 ώρες εκπαίδευση για τους
διαχειριστές και χρήστες εντός μίας εβδομάδας

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με την περιγραφή της φάσης Γ

ΝΑΙ

Ελάχιστη διάρκεια: ένας (1) μήνας

ΝΑΙ

Τεχνικός on-call

ΝΑΙ

Επίλυση προβλημάτων εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το
Δήμο

ΝΑΙ

Υπηρεσίες
απομακρυσμένης
Τεχνικής
Υποστήριξης για την λειτουργία του Λογισμικού
από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου και
εντός ωραρίου λειτουργίας γραφείου

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

1

Δημιουργία
Γεωγραφικής Βάσης
Δεδομένων
Συλλογή, Έλεγχος και
Μετάπτωση
υπαρχόντων
Γεωγραφικών
Δεδομένων στην
κεντρική Βάση
Δεδομένων
Ενημέρωση
επικαιροποίηση
στοιχείων στη Βάση
Δεδομένων
Καταχώρηση
και
Ψηφιοποίηση
νέων
στοιχείων στη Βάση
Δεδομένων
Υπηρεσίες δημιουργία
χαρτογραφικών
υπηρεσιών και
παραμετροποίησης
των εφαρμογών
Υπηρεσία
διαδικτυακού GIS με
ξεχωριστές εφαρμογές
για :
- Την υπηρεσία
Δόμησης
-Τις Τεχνικές
Υπηρεσίες
- Την Πολιτική
Προστασία
-Την ακίνητη
περιουσία του Δήμου
Υπηρεσίες Πιλοτικής
λειτουργίας
Υπηρεσίες
εκπαίδευσης

0,25

2

3

4

5

6

7
8

Κόστος

ΦΠΑ
(24%)

0,5

1,5

2

1

1

1
0,3
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ
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α/α Περιγραφή

Κόστος

Κόστος φιλοξενίας εφαρμογών για ένα
(1) έτος μετά την ολοκλήρωση και
παραλαβή του έργου

ΣΕΡΡΕΣ

/

/2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Αξίας χωρίς Φ.Π.Α. …..€ για την παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης
Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών»

Στις Σέρρες σήμερα …. ημέρα ….του έτους 2019
1 . Ο κ Αγγελίδης Πέτρος, Δήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σερρών και
2 . Η εταιρία ……………συµφωνούµε τα επόµενα:
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και έχοντας
υπόψη:
α) Τις διατάξεις του αρθ. 117 του ν. 4412/16.
1. Τη με αριθμό 3569/05-07-2017 Απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η
Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Σερρών, με προϋπολογισμό συνολικής
δαπάνης 4.719.000,00 €. Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε και η παροχή τεχνικής
βοήθειας στο Δήμο Σερρών, ύψους 5 τοις χιλίοις της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της
ΣΒΑΑ με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
2. Τη με αριθμό 3585/5.7.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας όπου
ορίσθηκε ο Δήμος Σερρών ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, σύμφωνα με την οποία του ανατέθηκαν αρμοδιότητες /
καθήκοντα και υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα
3. Τη με αριθμό 663/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:Ω85ΤΩ10-ΝΟΘ όπου
εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών
Δεδομένων του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ, στο πλαίσιο της με αριθμό Πρωτ.: 3368/26-06-2018 Πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων (Κωδ. Πρόσκλησης: 091.2c, Α/Α ΟΠΣ: 2530) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας
ΑΞ02
«Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών
και των επικοινωνιών» και τίτλο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από
Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών»
4. Τη με αριθμό 6355/20-11-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία
εντάχθηκε η πράξη «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου
Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ 5032822 του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με
προϋπολογισμό 19.579,60 €.
5. Το με αριθμό 19REQ004540726 πρωτογενές
αίτημα
του Δήμου Σερρών, που
καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει των Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011).
6. Την με αριθμό 1005/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:ΩΔΧΟΩ10-ΜΥ5, με την
οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.579,60€ για την υλοποίηση της πράξης
με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Σερρών»,
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας
Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» και τίτλο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση
παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους φορείς στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης(ΣΒΑΑ) της πόλης των Σερρών» και η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών για το έτος 2018,
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7. Την 122/2017 με αριθμ. Πρωτ. 7278/24-02-2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Ορισμός
Αντιδημάρχων
8. Την 903/2014 με αριθμ. Πρωτ. 55495/14-10-2014 Απόφαση Δημάρχου με θέμα:
Εξουσιοδότησ η Υπογραφών.
α/α

Περιγραφή

Ποσότητα
(Α/Μ)

1

Δημιουργία
Γεωγραφικής Βάσης
Δεδομένων
Συλλογή, Έλεγχος και
Μετάπτωση
υπαρχόντων
Γεωγραφικών
Δεδομένων στην
κεντρική Βάση
Δεδομένων
Ενημέρωση
επικαιροποίηση
στοιχείων στη Βάση
Δεδομένων
Καταχώρηση
και
Ψηφιοποίηση
νέων
στοιχείων στη Βάση
Δεδομένων
Υπηρεσίες δημιουργία
χαρτογραφικών
υπηρεσιών και
παραμετροποίησης
των εφαρμογών
Υπηρεσία
διαδικτυακού GIS με
ξεχωριστές εφαρμογές
για :
- Την υπηρεσία
Δόμησης
-Τις Τεχνικές
Υπηρεσίες
- Την Πολιτική
Προστασία
-Την ακίνητη
περιουσία του Δήμου
Υπηρεσίες Πιλοτικής
λειτουργίας
Υπηρεσίες
εκπαίδευσης

0,25

2

3

4

5

6

7
8

Κόστος

ΦΠΑ
(24%)

0,5

1,5

2

1

1

1
0,3
ΑΞΙΑ
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Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο των συμβαλλομένων για την παροχή υπηρεσίας σε βάρος του ΚΑ 64.7134.001 και
συγκεκριμένα :

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι :

ΆΡΘΡΟ 1
Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και ολοκληρώνεται σε
διάστημα 2 μηνών.

ΆΡΘΡΟ 2
Χρόνος, τόπος εκτέλεσης των εργασιών
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και ολοκληρώνεται στις
22-06-2019.Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης σε περίπτωση που οι
ανάγκες του έργου το επιβάλλουν. Τυχόν ποινικές ρήτρες υπολογίζονται και επιβάλλονται σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρθρ. 220.

ΆΡΘΡΟ 3
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα εξής παραδοτέα:


Αναλυτική κατάσταση του εβδομαδιαίου προγράμματος παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας που
θα συνοδεύεται κατά περίπτωση από τους αντίστοιχους χάρτες



Ενδιάμεσες (πριν από κάθε πληρωμή) και τελική Έκθεση Πεπραγμένων



θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθείσε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
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Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή
βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί
για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος έχει την κάθε ευθύνη και υποχρέωση για τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση της παροχής και η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από την
ευθύνη.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα επί της υλοποιηθείσας
σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά
και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
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(άρθρ. 130 Ν.4412/2016).

ΆΡΘΡΟ 4
Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με
τους πιστωτές του ή σε περίπτωση εταιρείας αυτή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να
αποτελεί εκούσια διάλυση από τα μέλη της εταιρείας με σκοπό την ανασυγκρότηση ή
συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών της, ο Δήμος Σερρών έχει την ευχέρεια να
τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με γραπτή ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή
τον εκκαθαριστή ή προς οιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης
ή μπορεί να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη
δυνατότητα της εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και
πιστή εκτέλεσή της μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί. Αν αρχίσει να ισχύει ένα
από τα περιστατικά που περιγράφονται παραπάνω, ο ανάδοχος παραδίδει σε αυτό
δωρεάν τα σχέδια, υποδείγματα ή προδιαγραφές λογισμικού που χρειάζονται για την
εξασφάλιση ικανοποιητικής λειτουργίας του έργου.
ΆΡΘΡΟ 5
Περιορισμός Ευθύνης
Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Δήμος Σερρών λόγω μη εκπλήρωσης
των συμβατικών του υποχρεώσεων, με τους κατωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς.
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(α) Ο ανάδοχος δεν θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία οφειλομένη σε πράξη ή παράλειψη ή
αθέτηση ατόμων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του αναδόχου ή των καθ' οιονδήποτε τρόπον
συνδεόμενων με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσης εργασίας.
(β) Ο ανάδοχος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, εάν ο
ανάδοχος δεν λάβει ειδοποίηση από την υπηρεσία για τους λόγους ανωτέρας βίας εντός 5 ημερών από το
συμβάν. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στον πελάτη ή σε τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία, που
προέρχεται από την χρήση του εξοπλισμού.
ΆΡΘΡΟ 6
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση και επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρ. 203 παρ. 4 Ν.4412/2016, όταν:
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Με
την
ίδια
διαδικασία
ο
ανάδοχος
κηρύσσεται
υποχρεωτικά
έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον, δεν παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε τα συμβατικά είδη ή συντήρησε αυτά, μέσα
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν:
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δήμου.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΆΡΘΡΟ 7
Ανωτέρα Βία
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, υπό την προϋπόθεση ότι
η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανώτερη βία εννοείται
κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της
σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στον Δήμο Σερρών τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά
στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανώτερης βίας. Ο Δήμος Σερρών
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην προαναφερόμενη αναφορά του
αναδόχου. Αν ο Δήμος Σερρών δεν απαντήσει εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, θα
θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.
ΆΡΘΡΟ 8
Συγκρούσεις συμφερόντων
Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν τα πρόσωπα της επόμενης
παραγράφου, έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό
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συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την
ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά τα πρόσωπα του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
Ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά
συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών ή με
οποιοδήποτε
μέλος
υποψήφιας/προσφέρουσας
ένωσης
οικονομικών
φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων.
Τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών
τους προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή με
απόφαση Δ.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων.
Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή
προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία.
ΆΡΘΡΟ 9
Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται με ηλεκτρονική πληρωμή, μετά την
τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε
τιμολογίου και μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με τον Ν 4152/13
από κάθε τμηματική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής
από τις αρμόδιες Επιτροπές 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, την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου, την άσκηση
του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.Δ. 172/97.
2. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
3. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών
διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του παρόχου.
4. Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του
τρέχοντος οικονομικού έτους, θα επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος και την εκάστοτε
εγκύκλιο περί ανατροπών και ανάληψης υποχρεώσεων.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών, τα οποία θα επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι τα
παρακάτω:
Όλα τα δικαιολογητικά των νόμιμων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παροχής
μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.
Κρατήσεις
1. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση(φόρος
εισοδήματος κλπ), 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.
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2. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης σύμφωνα με την αρ. 11/2010 εγκύκλιο με αρ.
πρωτ. 27754/28-06-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής.
3. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση
του Δήμου.

ΆΡΘΡΟ 10
Παρακολούθηση σύμβασης
Ορίζει και θα γνωστοποίηση σχετικά στον/στους ανάδοχο/ους τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν
την εκτέλεση των εργασιών δηλαδή τον κ. Σύρογλου Σεραφείμ, και την κα. Αικατερίνη Δούρα.
ΆΡΘΡΟ 11
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της και να προχωρούν
στην μονομερή λύση της, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 133 Ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 12
Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι της με αριθ. μελέτης του τμήματος Δημόσιας Υγείας
και της αντίστοιχης προσφοράς ως και κάθε σχετικό με την προμήθεια έγγραφο.
Η παραπάνω σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, τρία (3) για την υπηρεσία
και ένα (1) για τον προμηθευτή, υπογράφεται ως παρακάτω:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

93

19PROC005185903 2019-06-28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
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θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1
2
3

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται
η σχετική σύμβαση.
5

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
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υπέρ του:
(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την λήψη προκαταβολής ίσης με το ……. % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι …….. ΕΥΡΩ, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. ..... σύμβαση και την ……….. (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα) για την εκτέλεση του
έργου .......................... “(τίτλος έργου)”
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
1
2
3

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
6
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9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή λειτουργία του έργου με τίτλο ………………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ..... σύμβαση και την
……….. (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
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ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ– Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου
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Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης Πτυχίου
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Απασχόληση στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

Θέση και Καθήκοντα στο Έργο
Φάση
Έργου

Περίοδος
(από - έως)
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
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