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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2:«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

 

της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση 
του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης 
Δεδομένων Παρατήρησης Γης” 
ΤYΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα Ελλάδος 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

Ηµεροµηνία και ώρα Ελλάδος 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών 

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ηµέρα/Μήνας/Έτος 

23/11/2018 

Ηµέρα Εβδοµάδας και 
Ώρα Ελλάδος 

Παρασκευή 15:00 

  

29/11/2018 Ηµέρα Πέµπτη 
Ώρα 10:00 

 
 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗ∆ΗΣ 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

26ης Οκτωβρίου 64 
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 607.200,00€ (εξακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια Ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρή Αξία: 489.677,42€, ΦΠΑ : 117.522,58€). 

Η διάρκεια της σύμβασης: 18 μήνες 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσ/νίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL52 

Τηλέφωνο 2313 319143 

Φαξ 2313 319135 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  E.Paralikas@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αιμ.Παραλίκας 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας ΟΤΑ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 

έργου 2017ΕΠ00810036) 
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση 
της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

4217/25-08-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει 

κωδικό MIS5007328. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς καθώς και τα επιμέρους πακέτα 

εργασίας: 

ΤΟΜΕΑΣ Α: Ανάπτυξη Κεντρικού Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: Δημιουργία Ψηφιακού Κελύφους του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης.  

ΤΟΜΕΑΣ Β: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εργαλείων στην Παράκτια Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 2: Δημιουργία Ψηφιακών Υπηρεσιών με τη χρήση Δεδομένων Παρατήρησης Γης 

Πακέτο Εργασίας 3: Εντοπισμός των Ζωνών υψηλού κινδύνου και μελέτη του κινδύνου της διάβρωσης υπό την 

επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής. 

ΤΟΜΕΑΣ Γ: Σχεδιασμός και Διαχείριση Παράκτιου Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 4:Δικτύωση Εμπλεκομένων Φορέων. 

Πακέτο Εργασίας 5: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ 

Πακέτο Εργασίας 6: Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 72212600-5 και συμπληρωματικού CPV 79632000-3. 

Προσφορές υποβάλλονται  συνολικά για όλα τα Πακέτα Εργασίας του Υποέργου 2. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 607.200,00 €(εξακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια 

Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 489.677,42€, ΦΠΑ : 117.522,58€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 18 μήνες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί 

με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας 

– τιμής για το σύνολο των Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 2. 

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 
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και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

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

Τύπο και άλλες διατάξεις»,, 

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

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

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

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

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 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. 
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 Την υπ’ αρ. 4217/25-08-2017  απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την 
Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης» στο Ε.Π. 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Την υπ’ αριθμ.920/2018 (ΑΔΑ:Ω1Ε47ΛΛ-ΚΤ8) απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  

 Την υπ’αριθμ. 2806/4-6-2018 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για τη διαδικασία διακήρυξης του Υποέργου 2 
με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρατηρητηρίου για την 

πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου της διάβρωσης των ακτών υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής 

μέσω της αξιοποίησης δεδομένων παρατήρησης γης» με Κωδικό ΟΠΣ 5007328» 

 Την υπ’ αρ. 2438/9-10-2018 (ΑΔΑ:6ΠΙ97ΛΛ-Ζ0Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων 
του διαγωνισμού 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 

29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/10/2018 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 66025 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 

66 του Ν. 4412/2016  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:www.pkm.gov.gr     στις  24/10/2018 
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής 

στον Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

Ι. Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

ΙΙ.Xρονοδιάγραμμα 

ΙΙΙ. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] όπως έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο 

πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

ΙV. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

V. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

VΙ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

VII. Σχέδιο Σύμβασης  

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)1.Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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 μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, πχ αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 

                                                           
1
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 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.  

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται βάσει των Υποδειγμάτων του Παραρτήματος ΙV της παρούσας Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 

των 9.793,55 ευρώ (εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά), σύμφωνα με το 

σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της 

Διακήρυξης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 1/12/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8δεν 
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προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις ανωτέρω 

περιπτώσεις η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητή 

απόφαση.  

2.2.3.2.α. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.  

2.2.3.2.β Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. Σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης 

συμφερόντων η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή 

μη αυτής 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για 

το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται 

ότι αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.β και 2.2.3.3 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 αμετάκλητη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

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 
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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. 

 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τα τελευταία 3 έτη - 
διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2016, 2015) τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση 
σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης ή έναρξης δραστηριοτήτων του 

φορέα 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α)Να έχουν ολοκληρώσει, την τελευταία 5-ετία, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχετικά με τα  παρακάτω 

θεματικά αντικείμενα: 

 
� 1 τουλάχιστον υπηρεσία σχετική με τη Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (WebGIS) και 

� 1 τουλάχιστον υπηρεσία σχετική με θέματα διαχείρισης τηλεμετρικών δεδομένων για την 

παρακολούθηση υδάτινων σωμάτων και 

� 1 τουλάχιστον υπηρεσία σχετική με την παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων μεγάλης κλίμακας 

(επιφάνεια άνω των 20.000 τετραγωνικών  χιλιομέτρων) και ακρίβειας μικρότερης των 30 εκ. και του 

αντίστοιχου ψηφιακού μοντέλου εδάφους.  

 

β) Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις 
απαιτήσεις του Υποέργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη Ομάδα Έργου ανά Πακέτο Εργασίας πρέπει να έχει τουλάχιστον την εξής σύνθεση: 

I. Δύο πτυχιούχους Πληροφορικής ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος  σχετικό με τη δημιουργία συστημάτων λήψης αποφάσεων για  

περιβαλλοντικά δεδομένα, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη γεωπληροφορική.  (ΠΕ 1) 

Η διάρκεια ενασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ΠΕ Πληροφορικής για το ΠΕ1 θα είναι 

τουλάχιστον 24 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να συμμετέχουν περισσότερα 

άτομα ΠΕ πληροφορικής στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών 

απασχόλησής τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 24 ανθρωπομήνες. 

II. Τουλάχιστον τρεις πτυχιούχους Γεωλόγους ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας να είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού με κατεύθυνση στην παράκτια γεωμορφολογία- ωκεανογραφία και εμπειρία στη 

διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων σε GIS και την ανάλυση  δεδομένων Τηλεπισκόπησης.(ΠΕ 
2) 

Η διάρκεια ενασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ΠΕ Γεωλόγων για το ΠΕ2 θα είναι 

τουλάχιστον 45 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να συμμετέχουν περισσότερα 

άτομα ΠΕ Γεωλόγοι στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών 

απασχόλησής τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 45 ανθρωπομήνες. 

III. Τουλάχιστον τρεις πτυχιούχους  Βιολόγους ΠΕ, εκ ων οποίων ο ένας να διαθέτει  εμπειρία στην 

βιοπαρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.(ΠΕ 2) 
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Η διάρκεια ενασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ΠΕ Βιολόγων για το ΠΕ2 θα είναι 
τουλάχιστον 30 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να προταθεί να συμμετέχουν 

περισσότερα άτομα ΠΕ Βιολόγοι στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών 

απασχόλησής τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 30 ανθρωπομήνες. 

IV. Τουλάχιστον δύο Διπλωματούχους Μηχανικούς  Περιβάλλοντος ΠΕ, εκ ων οποίων ο ένας να είναι 

κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με εξειδικευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη 

εργαλείων εκτίμησης κινδύνου πλημμυρών και διάβρωσης. (ΠΕ2& ΠΕ4) 

Η διάρκεια ενασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος για τα ΠΕ2& 

ΠΕ4 θα είναι τουλάχιστον 25 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να συμμετέχουν 

περισσότερα άτομα ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια 

των ανθρωπομηνών απασχόλησής τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 25 
ανθρωπομήνες. 

V. Τρεις πτυχιούχους Γεωπόνους ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας να είναι κάτοχος  μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος με τουλάχιστον 25ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 2έτη 

εμπειρία σε παρακολούθηση δικτύου τηλεμετρίας υδατικών πόρων(ΠΕ 3) 

Η διάρκεια ενασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ΠΕ Γεωπόνων για το ΠΕ3 θα είναι 

τουλάχιστον 45 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να συμμετέχουν περισσότερα 

άτομα ΠΕ Γεωπόνοι αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών απασχόλησής τους δεν θα 
είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 45 ανθρωπομήνες. 

VI. Δύο Διπλωματούχους Αγρονόμους Τοπογράφοι Μηχανικούς ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας να είναι 

κάτοχος Μεταπτυχιακού ή / και Διδακτορικού Διπλώματος, με τουλάχιστον 15-ετή γενική 
επαγγελματική εμπειρία και να έχουν αμφότεροι συμμετάσχει σε μία παροχή υπηρεσίας που να 

αφορά στο καθένα από τα παρακάτω:(ΠΕ 3) 

� παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων μεγάλης κλίμακας (επιφάνεια άνω των 20.000 

τετραγωνικών  χιλιομέτρων) και ακρίβειας μικρότερης των 30 εκ. Και 

� παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους σε επίγειες  και υποθαλάσσιες εκτάσεις και 

� παρακολούθηση αντικειμένων με χρήση τηλεσκόπησης. 

 

Η διάρκεια ενασχόλησης των μελών  της ομάδας έργου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων για το ΠΕ3 θα 

είναι τουλάχιστον 30 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να συμμετέχουν περισσότερα άτομα 

ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών 
απασχόλησης τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από30 ανθρωπομήνες. 

VII. Τουλάχιστον ένας Διπλωματούχο Μηχανικό ΠΕ με εμπειρία σε θέματα παραγωγής, ψηφιακού 

μοντέλου εδάφους σε επίγειες και υποθαλάσσιες εκτάσεις(ΠΕ3) 

Η διάρκεια ενασχόλησης του μέλους της ομάδας έργου ΠΕ Μηχανικών για το ΠΕ3 θα είναι 18 
ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να συμμετέχουν περισσότερα άτομα ΠΕ 

Μηχανικών στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών απασχόλησης τους 

δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 18 ανθρωπομήνες. 

VIII. Τουλάχιστον δύο Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας να διαθέτει 

τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την εκτίμηση παράκτιας 
τρωτότητας και διάβρωσης υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και να έχει γνώση 

τρισδιάστατων μοντέλων προσομοίωσης της διάβρωσης και προγραμματισμού σε γλώσσα 

FORTRAN και Matlab υδρο-μορφοδυναμικών διεργασιών στην παράκτια ζώνη.(ΠΕ3) 

 

Η διάρκεια ενασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για το ΠΕ3 θα 
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είναι τουλάχιστον 30 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να συμμετέχουν 
περισσότερα άτομα ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια των 

ανθρωπομηνών απασχόλησης τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 30 
ανθρωπομήνες. 

IX. Έναν πτυχιούχο Διοικητικού- Οικονομικού Τμήματος ΠΕ ειδικό σε θέματα δικτύωσης 

Η διάρκεια ενασχόλησης του μέλους της ομάδας έργου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Τμήματος 

για τα ΠΕ4 & ΠΕ5 θα είναι τουλάχιστον 2 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να 

συμμετέχουν περισσότερα άτομα ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Τμήματος αλλά η συνολική 

διάρκεια των ανθρωπομηνών απασχόλησης τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη 
από 2 ανθρωπομήνες. 

X. Τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο Μηχανικό ΠΕ με εμπειρία σε θέματα κλιματικής αλλαγής. 

Η διάρκεια ενασχόλησης του μέλους της ομάδας έργου ΠΕ Μηχανικού για το ΠΕ6 θα είναι 

τουλάχιστον 6 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί να συμμετέχουν περισσότερα 

άτομα ΠΕ Μηχανικών στην ομάδα έργου αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών 
απασχόλησης τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 6 ανθρωπομήνες. 

XI. Τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, κάτοχο Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού διπλώματος στη Χωροταξία ή/και 

Πολεοδομία, 15-έτους  τουλάχιστον  επαγγελματικής  εμπειρίας σε έργα χωροταξικού – 

πολεοδομικού σχεδιασμού από τα οποία να έχει συντονίσει ένα τουλάχιστον  έργο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού.(ΠΕ 6) 

Η διάρκεια ενασχόλησης του μέλους της ομάδας έργου ΠΕ Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης για το ΠΕ6 θα είναι τουλάχιστον 9 ανθρωπομήνες. Εναλλακτικά μπορεί 

να προταθεί να συμμετέχουν περισσότερα άτομα ΠΕ Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας & 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ομάδα έργου, αλλά η συνολική διάρκεια των ανθρωπομηνών 
απασχόλησης τους δεν θα είναι αθροιστικά για όλους μικρότερη από 9 ανθρωπομήνες. 

 





 

Σελίδα 18 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται: 

Με τα πρότυπα ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα στo παρακάτω πεδία εφαρμογής: 

- Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 

παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 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. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  

του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 

του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο.  

 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2. α. και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 
φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2., και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ)για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.   

δ)για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης  του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών ή (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών) 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων, συνοδευόμενων από Υπεύθυνη Δήλωση, από τα 
οποία θα προκύπτει το ύψος του ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για το αναφερόμενο 

ανωτέρω χρονικό διάστημα. 
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Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος, 

συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

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. 

B.4.Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) για την υλοποίηση των απαιτούμενων υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6 εδάφιο α) ο 

προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει τον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

Ημ/νία) 

       

Για την τεκμηρίωση της υλοποίησης των περιγραφόμενων υπηρεσιών ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει τα 

εξής: 

-εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται η σχετική σύμβαση και βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης/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, ή εάν 

αυτό δεν είναι δυνατόν, υπεύθυνη  δήλωση του συμμετέχοντος 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. 

 

β)σχετικά με την προτεινόμενη Ομάδα Έργου, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Πίνακα των 
στελεχών που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

 

 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

    

    

Ο ανωτέρω πίνακας θα συνοδεύεται από δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή 

Υπεύθυνης Δήλωσης και Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος V, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί 

ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος του. 





 

Σελίδα 22 

Β.5.Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 ο προσωρινός 
ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυποISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7  

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 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.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 καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.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 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 

σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

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:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Σ(K1) 70% 

K1.1 Η ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των 

απαιτήσεων της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα, η 

30% 
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επιτυχής επισήµανση προβληµάτων κατά την 
υλοποίηση και η διαµόρφωση κατάλληλων προτάσεων 
για την επίλυση τους. 

K1.2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας 
και αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας 
υλοποίησης και η ορθολογική ανάλυση του 
αντικειµένου της σύµβασης σε ενότητες εργασιών και 
σύνδεση τους µε τα ελάχιστα απαιτούµενα παραδοτέα 
και το χρονοδιάγραµµα που περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές αυτού  

40% 

Κ2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ         
 

Σ(Κ2) 30% 

Κ2.1 Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την κάλυψη των 

απαιτήσεων του έργου, κατάρτιση και αποτελεσματικότητα 
της οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου, καθώς και 
η επάρκεια και σαφήνεια κατανοµής αρµοδιοτήτων 
στα µέλη της Οµάδας Έργου.  

30% 

 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

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 :  

ΒΤ = 0,30 x Κ1.1 + 0,40 x Κ1.2 + 0,30 x Κ2.1 

Η πλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράβάσειβέλτιστηςσχέσηςποιότητας–τιμής είναι εκείνη που 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο Βαθμό αξιολόγησης Β (σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο),λαμβανομένων υπόψη μέχρι 
(2)δεκαδικών ψηφίων: 

 

Τi =85 x (Tai/ TΑmax) + 15 x (ΟΠmin/ ΟΠi) 

Όπου: 

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

Tai = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i 

Tαmax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς  

ΟΠmin = Το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς  

ΟΠi = Το συνολικό κόστος της προσφοράς i 
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Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του Έργου 

επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία δηλ. το 

μεγαλύτερο Τi. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα 
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 
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Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, 

τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου 

XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα VII).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αντιστοιχεί στη σύμβαση για την οποία 

επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
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http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5
_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl

-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Iτης Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι.
 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, δηλ. 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της προσφοράς για όλα τα πακέτα εργασίας. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ για το σύνολο των πακέτων εργασίας αλλά και αναλυτικά 
ανά μονάδα (ανθρωπομήνα και πακέτο εργασίας). 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf, σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος VII της παρούσας 

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

το σύστημα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο μέρος Β του Παραρτήματος Iτης παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 

περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών 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 δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την29/11/2018 και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 

και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της 

παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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

που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  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 προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω 

του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την 

ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 

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

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή  ή ανακριβή ή 

ii)  δεν υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 

τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής 

του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 

επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να  υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες 
από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 

οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 

συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  

της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 

επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 

μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 

οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 

παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις 

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 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης και να είναι σύμφωνη με το σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της διακήρυξης. 

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

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

ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. 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.  

 

4.2  Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

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 
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συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 

της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 

την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

και της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής 

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας του κάθε παραδοτέου μετά την παραλαβή του. 

Στον πίνακα που ακολουθεί  απεικονίζονται οι τμηματικές παραδόσεις του κάθε παραδοτέου καθώς και το 

ποσό πληρωμής ανά παραδοτέο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των Πακέτων Εργασίας όπως 

απεικονίζεται στο « ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας. 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΗΝΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μελέτη Εφαρμογής Έως τον 1ο 

μήνα  
- 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:  

Ανάπτυξη της 

Κεντρικής 

Γεωγραφικής Βάσης 

Δεδομένων του 

Συστήματος 

 Έως τον 6ο 

μήνα 

40%  της αξίας του 

ΠΕ 1 

Τομέας Α: 
Ανάπτυξη Κεντρικού 
Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: 
Δημιουργία Ψηφιακού 

Κελύφους του 

Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : 

Ψηφιακό Κέλυφος 

του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης, 

που περιλαμβάνει την 

Γεωγραφική Βάση 

Δεδομένων, και την 

Πλατφόρμας 

Διάχυσης Γεωχωρικών 

Δεδομένων - Web GIS. 

Έως τον 

18οςμήνα 

60%  της αξίας του 

ΠΕ 1 

ΤΟΜΕΑΣ Β:  
Ανάπτυξη 
Ψηφιακών 
Υπηρεσιών και 
Εργαλείων στην 
Παράκτια Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 2: 
Δημιουργία Ψηφιακών 

Υπηρεσιών με τη χρήση 

Δεδομένων Παρατήρησης 

Γης 

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη 

αλγορίθμων 

αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

παρατήρησης γης. 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για τον 

εντοπισμό ζωνών 

υψηλού κινδύνου 

διάβρωσης ακτών. 

Έως τον 6ο 

μήνα 

30%  της αξίας του 

ΠΕ 2 
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2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για την 

αναλυτική 

προσομοίωση της 

διάβρωσης ακτών στις 

πιλοτικές περιοχές 

του έργου. 

Έως τον 12ο 

μήνα 
30%  της αξίας του 

ΠΕ 2 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Ψηφιακές 

Χαρτογραφικές 

Υπηρεσίες με τη 

χρήση Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης. 

Έως τον 18ο 

μήνα 

40%  της αξίας του 

ΠΕ 2 

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και 

υπολογισμού της 

τρωτότητας της 

ακτογραμμής σε 

διάβρωση και 

κατάκλυση. 

Εντοπισμός ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

ορισμός πιλοτικών 

περιοχών του έργου. 

Έως τον 6ο 

μήνα 

30%  της αξίας του 

ΠΕ 3 

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και 

αναλυτικού 

υπολογισμού της 

διάβρωσης ακτών στις 

πιλοτικές περιοχές. 

Έως τον 12ο 

μήνα 

30%  της αξίας του 

ΠΕ 3 

Πακέτο Εργασίας 3: 
Εντοπισμός των Ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 
μελέτη του κινδύνου της 

διάβρωσης υπό την 

επίδραση της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Εργαλεία 

προσομοίωσης του 

φαινομένου της 

Παράκτιας 

Διάβρωσης εξαιτίας 

της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

Έως τον 18ο 

μήνα 

40%  της αξίας του 

ΠΕ 3 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Συνάντηση εργασίας 

των εμπλεκόμενων 

φορέων 

Έως τον 18ο 

μήνα 

ΤΟΜΕΑΣ Γ: 
Σχεδιασμός και 
Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 4: 
Δικτύωση Εμπλεκομένων 

Φορέων. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Σχέδιο 

πρωτοκόλλου 

συνεργασίας των 
Έως τον 18ο 

μήνα 

100%  της αξίας 

του ΠΕ 4 
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εμπλεκομένων 

φορέων 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Σεμινάριο 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των 

υπαλλήλων της 

αρμόδιας Διεύθυνσης 

της  ΠΚΜ πάνω στη 

λειτουργία και τη 

χρήση του 

Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

Έως τον 18ο 

μήνα 

Πακέτο Εργασίας 5: 
Κατάρτιση Δημοσίων 

Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 : 

Εκπαιδευτικό υλικό 

και οδηγός χρήσης 

του Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

Έως τον 18ο 

μήνα 

100%  της αξίας 

του ΠΕ 5 

 

Πακέτο Εργασίας 6: 
Αξιολόγηση 

εναλλακτικών 

στρατηγικών 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και 

ανάπτυξης της παράκτιας 

ζώνης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : Σχέδιο 

ολοκληρωμένων 

εναλλακτικών 

στρατηγικών 

διαχείρισης και 

ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης  για 

την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. 

Έως τον 18ο 

μήνα 
100%  της αξίας 

του ΠΕ 6 

 

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016 κατ' ελάχιστο: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 

στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της 

ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 

τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας 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. 
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5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των 

παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 

Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή 
του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος , Βιομηχανίας , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 

άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 

και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες 

προθεσμίες  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
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α) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Υπηρεσίας ανά Τομέα Εργασιών και Πακέτο Εργασίας 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

Μελέτη εφαρμογής 
1 μήνας 

Με την υπογραφή 

της Σύμβασης 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:  

Ανάπτυξη της 

Κεντρικής 

Γεωγραφικής Βάσης 

Δεδομένων του 

Συστήματος 

Τομέας Α: 
Ανάπτυξη Κεντρικού 
Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: 
Δημιουργία Ψηφιακού 

Κελύφους του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της Παράκτιας 

Ζώνης. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : 

Ψηφιακό Κέλυφος 

του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης, 

που περιλαμβάνει 

την Γεωγραφική Βάση 

Δεδομένων, και την 

Πλατφόρμας 

Διάχυσης 

Γεωχωρικών 

Δεδομένων - Web 

GIS. 

18 μήνες 
Με την Υπογραφή 

της Σύμβασης 

1η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη 

αλγορίθμων 

αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

παρατήρησης γης. 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για τον 

εντοπισμό ζωνών 

υψηλού κινδύνου 

διάβρωσης ακτών. 

ΤΟΜΕΑΣ Β:  
Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Υπηρεσιών και 
Εργαλείων στην 
Παράκτια Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 2: 
Δημιουργία Ψηφιακών 

Υπηρεσιών με τη χρήση 

Δεδομένων Παρατήρησης 

Γης 

2η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Παροχή 

Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για την 

αναλυτική 

προσομοίωση της 

διάβρωσης ακτών 

στις πιλοτικές 

περιοχές του έργου. 

18 μήνες 

 

Με την Υπογραφή 

της Σύμβασης 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Ψηφιακές 

Χαρτογραφικές 

Υπηρεσίες με τη 

χρήση Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης. 

1η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη 

εργαλείων 

προσομοίωσης και 

υπολογισμού της 

τρωτότητας της 

ακτογραμμής σε 

διάβρωση και 

κατάκλυση. 

Εντοπισμός ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

ορισμός πιλοτικών 

περιοχών του έργου. 

2η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη 

εργαλείων 

προσομοίωσης και 

αναλυτικού 

υπολογισμού της 

διάβρωσης ακτών 

στις πιλοτικές 

περιοχές. 

Πακέτο Εργασίας 3: 
Εντοπισμός των Ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

μελέτη του κινδύνου της 

διάβρωσης υπό την 

επίδραση της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Εργαλεία 

προσομοίωσης του 

φαινομένου της 

Παράκτιας 

Διάβρωσης εξαιτίας 

της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

18 μήνες 

 

Με την Υπογραφή 

της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Συνάντηση εργασίας 

των εμπλεκόμενων 

φορέων Πακέτο Εργασίας 4: 
Δικτύωση Εμπλεκομένων 

Φορέων. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Σχέδιο 

πρωτοκόλλου 

συνεργασίας των 

εμπλεκομένων 

φορέων 

2 μήνες 

 

16 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

ΤΟΜΕΑΣ Γ: 
Σχεδιασμός και 
Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 5: 
Κατάρτιση Δημοσίων 
Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Σεμινάριο 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των 

2 μήνες 

 

16 μήνες από την 

υπογραφή της 
Σύμβασης 
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υπαλλήλων της 

αρμόδιας Διεύθυνσης 

της  ΠΚΜ πάνω στη 

λειτουργία και τη 

χρήση του 

Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 : 

Εκπαιδευτικό υλικό 

και οδηγός χρήσης 

του Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

Πακέτο Εργασίας 6: 
Αξιολόγηση εναλλακτικών 

στρατηγικών 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και ανάπτυξης 

της παράκτιας ζώνης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : Σχέδιο 

ολοκληρωμένων 

εναλλακτικών 

στρατηγικών 

διαχείρισης και 

ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης  για 

την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. 

3 μήνες 

 

15 μήνες από την 
υπογραφή της 

Σύμβασης 

 

Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με 
τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης Έργου που θα ακολουθηθεί. 

 

β) Χρονοδιάγραμμα υποβολής και μορφή παραδοτέων 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ* 

ΜΗΝΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Μελέτη Εφαρμογής 
Μ 

Έως τον 1ο 

μήνα 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:  

Ανάπτυξη της 

Κεντρικής 

Γεωγραφικής Βάσης 

Δεδομένων του 

Συστήματος 

ΑΝ, Σ 
 Έως τον 6ο 

μήνα 
Τομέας Α: 
Ανάπτυξη Κεντρικού 
Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: 
Δημιουργία Ψηφιακού 

Κελύφους του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της Παράκτιας 

Ζώνης. 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : 

Ψηφιακό Κέλυφος του 

Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

ΑΝ, Σ, Λ,Δ 
Έως τον 

18οςμήνα 
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Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης, που 

περιλαμβάνει την 

Γεωγραφική Βάση 

Δεδομένων, και την 

Πλατφόρμας Διάχυσης 

Γεωχωρικών 

Δεδομένων - Web GIS. 

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη αλγορίθμων 

αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

παρατήρησης γης. 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για τον 

εντοπισμό ζωνών 

υψηλού κινδύνου 

διάβρωσης ακτών. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 6ο 

μήνα 

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για την 

αναλυτική 

προσομοίωση της 

διάβρωσης ακτών στις 

πιλοτικές περιοχές του 

έργου. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 12ο 

μήνα 

Πακέτο Εργασίας 2: 
Δημιουργία Ψηφιακών 

Υπηρεσιών με τη χρήση 

Δεδομένων Παρατήρησης 

Γης 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Ψηφιακές 

Χαρτογραφικές 

Υπηρεσίες με τη χρήση 

Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 18ο 

μήνα 

ΤΟΜΕΑΣ Β:  
Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Υπηρεσιών και 
Εργαλείων στην 
Παράκτια Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 3: 
Εντοπισμός των Ζωνών 
υψηλού κινδύνου και 

μελέτη του κινδύνου της 

διάβρωσης υπό την 

επίδραση της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και 

υπολογισμού της 

τρωτότητας της 

ακτογραμμής σε 

διάβρωση και 

κατάκλυση. 

Εντοπισμός ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

ορισμός πιλοτικών 

περιοχών του έργου. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 6ο 

μήνα 
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2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και 

αναλυτικού 

υπολογισμού της 

διάβρωσης ακτών στις 

πιλοτικές περιοχές. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 12ο 

μήνα 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Εργαλεία 

προσομοίωσης του 

φαινομένου της 

Παράκτιας Διάβρωσης 

εξαιτίας της 

Κλιματικής Αλλαγής. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 16ο 

μήνα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Συνάντηση εργασίας 

των εμπλεκόμενων 

φορέων 

ΑΛ 
Έως τον 18ο 

μήνα 
Πακέτο Εργασίας 4: 
Δικτύωση Εμπλεκομένων 

Φορέων. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Σχέδιο 

πρωτοκόλλου 

συνεργασίας των 

εμπλεκομένων 

φορέων 

Μ 
Έως τον 18ο 

μήνα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Σεμινάριο 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των 

υπαλλήλων της 

αρμόδιας Διεύθυνσης 

της  ΠΚΜ πάνω στη 

λειτουργία και τη 

χρήση του Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

ΑΛ 
Έως τον 18ο 

μήνα 

Πακέτο Εργασίας 5: 
Κατάρτιση Δημοσίων 

Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 : 

Εκπαιδευτικό υλικό 

και οδηγός χρήσης του 

Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

ΑΛ 
Έως τον 18ο 

μήνα 

ΤΟΜΕΑΣ Γ: 
Σχεδιασμός και 
Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 6: 
Αξιολόγηση εναλλακτικών 

στρατηγικών 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και ανάπτυξης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : Σχέδιο 

ολοκληρωμένων 

εναλλακτικών 

στρατηγικών 

διαχείρισης και 

Μ 
Έως τον 18ο 

μήνα 
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της παράκτιας ζώνης. ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης  για 

την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. 

 

*ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό),Σ (Σύστημα), Δ (Δεδομένα) Υπ (Υπηρεσία), ΑΛ 

(Άλλο) 

 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 

λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού  αντικειμένου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 

υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι 

υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

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

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 

την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 

έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 

του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
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τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Οι υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών μετά τη λήξη του Υποέργου (18 μήνες από υπογραφή 

σύμβασης) περιλαμβάνουν: 

o Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής διατήρησης καλής λειτουργίας, που υποβάλλεται 

με την έναρξη της σχετικής περιόδου 

o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων διατήρησης καλής λειτουργίας (Τακτικών – Έκτακτων 

Ενεργειών) 

o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε εξοπλισμό και έτοιμο 

λογισμικό καθώς και εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος 

o Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

του έτοιμου λογισμικού  

o Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού  
o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος 

•  Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση 

• Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επιλύει τα προβλήματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται 
υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών.  

• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής  

• Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations με τις νεώτερες εκδόσεις 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

λογισμικού 

• Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη χρηματική 

επιβάρυνση.  

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού, Λογισμικού, Διαδικασιών μέσω Λειτουργίας Helpdesk. Η 

υπηρεσία HelpDesk έχει ως στόχο την καθολική τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών συστήματος στην 

χρήση και διαχείριση του συνολικού συστήματος. 

• Για την συνολική υπηρεσία HelpDesk θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας και ειδικού 

συστήματος για: 
o καταγραφή του συνόλου των συμβάντων και παρακολούθησης της πορείας αντιμετώπισής τους  

o παρακολούθηση της διαθεσιμότητας του συστήματος  

o διαχείριση και τεκμηρίωση αλλαγών του συστήματος 
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o παρακολούθηση της ίδιας της υπηρεσίας HelpDesk και των επιπέδων ανταπόκρισής της  
Η κατ’ ελάχιστη απαίτηση εγγύηση καλής λειτουργίας για το λογισμικό είναι 1 έτος.  

 

6.6 Ζητήµατα κυριότητας και πνευµατικής ιδιοκτησίας 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας 
(source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 

Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 

ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με 

οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την 

εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο 
αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα 

φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας 

οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία 

φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης 

χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Η παράκτια ζώνη συνιστά ιδιαίτερη γεωμορφολογική ενότητα και λειτουργεί σαν ένα πολύπλοκο και εύθραυστο 

σύστημα φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών, απαιτώντας ιδιαίτερη και προσεχτική μεταχείριση. Η 

προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις παράκτιες περιοχές αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους της Ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση Εθνικής Πολιτικής. Στον Ελληνικό παράκτιο χώρο ο κυριότερος 

κίνδυνος που ελλοχεύει, τόσο για το φυσικό όσο και για το ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι το φαινόμενο της 

διάβρωσης. Επιπρόσθετα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη αναφερθεί σημαντικά προβλήματα 
σχεδόν σε όλο το μήκος της ακτογραμμής (ιδιαίτερα στον Θερμαϊκό κόλπο και τη Χαλκιδική) και γι’ αυτό το λόγο η 

παρακολούθηση και προστασία των ακτών καθίσταται επιτακτική. 

Αναγκαιότητα του Έργου 

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης ακτών, τόσο στο παρόν όσο και σε μελλοντικά χρόνια απαιτεί  

την προσομοίωση του φαινομένου με τη βοήθεια εμπειρικών, αλλά και αναλυτικών μορφοδυναμικών μοντέλων. 

Ωστόσο, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους εξαρτάται από την αξιοπιστία  και την ακρίβεια των δεδομένων 

εισόδου σε αυτά. Η έλλειψη «πραγματικών» δεδομένων αλλά και επεξεργασμένων προϊόντων παρατήρησης γης 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη μελέτη του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος 

στην Ελληνική Επικράτεια και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης αναμένεται 
να συμβάλει στην παρακολούθηση του φαινομένου της παράκτιας διάβρωσης, αλλά και στην περεταίρω 

προσομοίωσή του, μέσα από την ενσωμάτωση των δεδομένων αυτών στα υπολογιστικά μοντέλα. 

Αντικείμενο του Έργου 

Το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης»  εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της 

Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης». Το έργο αφορά στην ουσία του, σε 

ανάπτυξη ενός πρότυπου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic 

Information Systems, για τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων (spatial data) και των συσχετισμένων ιδιοτήτων 

τους, με σκοπό την παρακολούθηση  της παράκτιας ζώνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορά ακόμα 
στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων μαθηματικής προσομοίωσης των διεργασιών διάβρωσης στην 

παράκτια ζώνη που θα χρησιμοποιήσουν τα χωρικά δεδομένα του GIS για να μοντελοποιήσουν το φαινόμενο σε 

επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Η ολοκλήρωση του έργου συνίσταται στην αξιολόγηση και διατύπωση 

συγκεκριμένων στρατηγικών και κατευθύνσεων για την διαχείριση και την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης. 

 

Στόχοι του Έργου 

Σκοπός του έργου, είναι η υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Άξονες του σχεδίου αυτού 

είναι: 

• Η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Ωκεανογραφικών Παραμέτρων Διάβρωσης, ενός κόμβου συλλογής και 
διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων – προϊόντων παρατήρησης γης, στην παράκτια ζώνη της ΠΚΜ.     
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• Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για τον εντοπισμό 

των ζωνών υψηλού κινδύνου παράκτιας διάβρωσης και τη προσομοίωση του κινδύνου της διάβρωσης υπό 

την επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής 

• Η μελέτη και προώθηση μεθόδων προστασίας, απόλυτα συμβατών με την αρχή της Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ICZM), και η αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης.  
 

Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου 

Σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει μελέτη 

εφαρμογής, όπου θα αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης του υποέργου. Το πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 

αναλύεται σε 3 τομείς (Α, Β, Γ), καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει επιμέρους Πακέτα Εργασίας και 

περιεχόμενες Δράσεις 

1. ΤΟΜΕΑΣ Α :  Ανάπτυξη Κεντρικού Κελύφους 

Στον Τομέα Α του έργου θα γίνει η Δημιουργία του Ψηφιακού Κελύφους του Συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (Πακέτο Εργασίας 1), το οποίο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω Δράσεις : 

• Την Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων 

• Τη Δημιουργία Πλατφόρμας Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων - WebGIS 

 
2. ΤΟΜΕΑΣ Β : Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εργαλείων στην Παράκτια Ζώνη 

Στον Τομέα Β του έργου θα περιλαμβάνεται : 

Α. H Δημιουργία Ψηφιακών Υπηρεσιών με τη χρήση Δεδομένων Παρατήρησης Γης (Πακέτο Εργασίας 2) με τις 

ακόλουθες Δράσεις: 

• Λήψη Δεδομένων Αναφοράς από την Παράκτια Ζώνη της ΠΚΜ 

• Συλλογή Δεδομένων Παρατήρησης Γης στο πεδίο 

• Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων Παρατήρησης Γης στην Παράκτια Ζώνη για την δημιουργία 

ψηφιακών προϊόντων –υπηρεσιών 

Οι Ψηφιακές Χαρτογραφικές Υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν ωκεανογραφικά χαρτογραφικά προϊόντα για την 

παράκτια ζώνη της ΠΚΜ όπως: 

• Διαχρονικοί χάρτες μεταβολών της ακτογραμμής 

• Βυθομετρικοί Χάρτες  Παράκτιας Ζώνης 

• Τοπογραφικοί Χάρτες Παράκτιας Ζώνης 

• Χάρτες Διακυμάνσεων της Μέσης Θαλάσσιας Στάθμης 

• Χάρτες Ύψους Κυματισμού 

• Χάρτες Ποιοτικών Παραμέτρων Ύδατος που σχετίζονται με τις κινήσεις των θαλάσσιων ρευμάτων, όπως 

είναι η Επιφανειακή Θερμοκρασία (SST), η Περιεκτικότητας σε Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS), και η 

Περιεκτικότητα σε Χλωροφύλλη (Chl-a) 

 

Τα χαρτογραφικά προϊόντα θα επικαιροποιούνται κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και στη συνέχεια κατά τη 

λειτουργία του Παρατηρητηρίου με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστων χρονοσειρών. 

 

και 
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Β. Ο Εντοπισμός των Ζωνών υψηλού κινδύνου και μελέτη του κινδύνου της διάβρωσης υπό την επίδραση της 
Κλιματικής Αλλαγής (Πακέτο Εργασίας 3) με παραδοτέες τις Δράσεις: 

• Εκτίμηση της τρωτότητας σε διάβρωση και εντοπισμός των ζωνών μεγάλης επικινδυνότητας  (hotspots). 

• Επιλογή πιλοτικών περιοχών και αναλυτικός υπολογισμός του κινδύνου σε διάβρωση συνυπολογίζοντας 

την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. 

• Αναλυτικός υπολογισμός του κινδύνου σε διάβρωση για τις περιοχές ενδιαφέροντος για διάφορα σενάρια 

παράκτιων παρεμβάσεων 

 

3. ΤΟΜΕΑΣ Γ : Σχεδιασμός και Διαχείριση Παράκτιου Χώρου 

Τέλος, στον Τομέα Γ του έργου θα περιλαμβάνεται : 

Η Δικτύωση Εμπλεκομένων Φορέων (Πακέτο Εργασίας 4) με περιεχόμενο : 

• Τις Δράσεις ενεργούς δικτύωσης των εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και πολιτών 

Η Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων της ΠΚΜ (Πακέτο Εργασίας 5) με περιεχόμενο: 

• Τη διοργάνωση σεμιναρίων για τη χρήση του Συστήματος του Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 

Η Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης 
(Πακέτο Εργασίας 6) με περιεχόμενο: 

Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό  Διαχείρισης στην Παράκτια Ζώνη για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Αναλυτική Περιγραφή των παραδοτέων του έργου γίνεται στο κεφάλαιο των Τεχνικών Προδιαγραφών που 

ακολουθεί. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου 

 

ΤΟΜΕΑΣ Α : Ανάπτυξη Κεντρικού Κελύφους 

 

Δημιουργία Ψηφιακού Κελύφους του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΠΕ1) 

Κατά το πρώτο αυτό στάδιο υλοποίησης του έργου, ο ανάδοχος θα αναπτύξει το Ψηφιακό Κέλυφος του 

Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, το οποίο  περιλαμβάνει τη Γεωγραφική Βάση 

Δεδομένων και την Πλατφόρμα Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων - WebGIS. 

 

Λειτουργικές Απαιτήσεις του Συστήματος Ψηφιακού Κελύφους 

Το σύνολο των πληροφοριών θα παρέχεται µέσω ενός ειδικά προσαρμοσμένου πληροφοριακού Συστήματος, το 

οποίο θα αποτελεί µία κοινή οµογενοποιηµένη πλατφόρμα διαχείρισης της πληροφορίας µε στόχο την 

ευκολότερη πιστοποίηση, ανεύρεση, απόκτηση, επεξεργασία και προβολή των δεδομένων. Το σύστημα θα 

χρησιμοποιεί Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (RDBMS), προκειμένου η ανάκτηση της πληροφορίας να είναι 
αξιόπιστη και γρήγορη. Το RDBMS θα είναι συμβατό µε τα πρότυπα ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων, ώστε να 

διασφαλιστεί η επεκτασιμότητα και διαλειτουργικότητα του. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων (datamining) και επικουρικά διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης χαρτογραφικών 

δεδομένων (webIMS) για την αναζήτηση και παρουσίαση της πληροφορίας. 





 

Σελίδα 52 

Το τελικό προϊόν θα παρέχει στους χρήστες την περιβαλλοντική πληροφορία που τους ενδιαφέρει καθώς και 
λειτουργίες απεικόνισης και προβολής των δεδομένων µέσω σχετιζόμενου δικτυακού τόπου. Τα δεδομένα θα 

χωριστούν σε διακριτές οντότητες μέσα στη βάση δεδομένων και θα δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δείκτες ώστε 

να διασφαλιστεί η ακεραιότητά τους. Εκτός από τα δεδομένα το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 βασικές 

ομάδες κώδικα. 

• modules διαχείρισης δεδομένων εσωτερικών στο RDBMS (stored procedures κ.α.) 

• modules διαχείρισης περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης και 

• modules διαχείρισης δεδομένων εξωτερικά (σε κεντρικό server) και διαχείρισης παραγωγής αναφορών καθώς 

και ειδοποιήσεων (alerts) μέσα από συγκεκριμένες αλληλουχίες γεγονότων (υπερβάσεις τιμών, αποτελέσματα 

μοντέλων κ.λ.π.) 

Η αρχιτεκτονική του συστήματός υλοποίησης θα πρέπει να ακολουθεί τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης 
κώδικα και ασφάλειας βάσεων δεδομένων και λογισμικού. 

 

Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων 

Η Κεντρική Γεωγραφική Βάση Δεδομένων του Συστήματος θα αποτελεί την καρδιά του έργου όπου θα γίνεται η 

επεξεργασία, αξιολόγηση και αρχειοθέτηση των δεδομένων και θα φιλοξενεί τα δορυφορικά και επιτόπια 

δεδομένα παρατήρησης γης, που θα συλλεχθούν στη συνέχεια από τον ανάδοχο στις φάσεις υλοποίησης του 

έργου,  σε προορισμένες χρονοσειρές και τύπους δεδομένων (dataformat), όπως αυτά ορίζονται από το GEOSS.  

Η βάση θα πρέπει να περιέχει και να ταξινομεί πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα πολλαπλής κλίμακας vector 

(π.χ θέσεις και χαρακτηριστικά τηλεμετρικών σταθμών, διανυσματικά δεδομένα τοπογραφίας και βαθυμετρίας, 

θαλάσσιων υδάτινων σωμάτων, δεδομένων Δειγματοληψίας Παράκτιων Ιζημάτων κ.α), raster (δορυφορικές 
πολυφασματικές εικόνες, και εικόνες SAR, ορθοφωτοχάρτες, τοπογραφικούς χάρτες πολλαπλών κλιμάκων, 

Ψηφιακά Μοντέλα Αναγλύφου και Θαλάσσιου Πυθμένα) και numeric (δεδομένα αισθητήρων τηλεμετρίας, 

αριθμητικοί παράμετροι λειτουργίας, logfiles κ.α), όπως αυτά προέρχονται από τα συστήματα λήψης που 

τροφοδοτούν τη Βάση και θα προέρχονται από τις δράσεις και τον εξοπλισμό συλλογής δεδομένων του έργου 

αλλά και από παγκόσμιους και εθνικούς φορείς, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. 

Η σχεδίαση της Κεντρικής Βάσης θα πρέπει να  είναι σύμφωνη με τις σχετικές προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE 

2007/2/EK, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδομένων και θα αναπτυχθεί σε καθιερωμένο στην 

αγορά RDBMS (relational database management system) με δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας χωρικών 

και περιγραφικών δεδομένων προκειμένου να είναι συμβατή και να τροφοδοτεί με δεδομένα οποιοδήποτε 

σύστημα ή λογισμικό αναπτυχθεί και ενσωματωθεί μελλοντικά. 

Ακόμα, ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) 

που να δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, και να συμβάλλουν στην αυξημένη 

διαθεσιμότητα του συστήματος μέσω των αυξημένων δυνατοτήτων διαχείρισης και ελέγχου πρόσβασης στα 

δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, ανοικτό περιβάλλον ως προς 

τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα, ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της 

βάσης δεδομένων, ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα.  

 

Δημιουργία  Πλατφόρμας Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων -  WebGIS 

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο η ψηφιακή πλατφόρμα WebGIS, η οποία θα παρέχει τη 
δυνατότητα διάχυσης και διαχείρισης όλων των δεδομένων γεωεπισκόπισης  που περιέχει η Κεντρική Βάση του 

συστήματος μέσω υπηρεσιών, και τη διάθεσή τους στους τελικούς αποδέκτες. 
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Η βασική προσέγγιση είναι η παροχή σε όλους τους χρήστες και των γεω-χωρικών δεδομένων αλλά και των 
συναρτημένων μ’ αυτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω εφαρμογών διαδικτύου (webbrowsers) και όχι (όπως 

είναι η συνήθης προσέγγιση) μέσω λογισμικού GIS. 

Η παροχή μέσω διαδικτύου καθιστά εφικτή την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα δεδομένα από μεγάλο αριθμό 

(ταυτόχρονων) χρηστών, χωρίς ειδικές γνώσεις ΓΣΠ, και απαλλάσσει τους εμπλεκόμενους από υπερβολικές 

δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού αλλά και εξειδικευμένου προσωπικού, που απαιτείται για να διαχειριστεί γεω-

χωρική πληροφορία εντός του περιβάλλοντος των ΓΣΠ. 

Η Πύλη Διεπαφής Γεωβάσης Δεδομένων θα παρέχει εργαλεία όπως: 

• Εργαλείο οπτικής μεγέθυνσης / σμίκρυνσης (zoomin / zoomout), με δυνατότητα του χρήστη να επιλέγει το 

κέντρο ή το “παράθυρο” της περιοχής που επιθυμεί. 

• Εργαλείο μετακίνησης του χάρτη (pan) σε όση απόσταση επιθυμεί πάνω στην οθόνη 

• Εργαλείο “ανάκτησης” της εγγραφής της Βάσης Δεδομένων που αντιστοιχεί σε μια γεωγραφική “οντότητα” 

(feature) του χάρτη (identify). 

• Εργαλεία δημιουργίας σημείου, γραμμής και πολυγώνου από τον χρήστη σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη 

και “ανάκτησης” της γεωγραφικής πληροφορίας “onthefly” γι' αυτά. Δηλ. των συντεταγμένων του σημείου 

(στο προβολικό σύστημα του χάρτη), του μήκους της γραμμής (στη μονάδα μέτρησης του χάρτη), της 

περιμέτρου και της επιφανείας (εμβαδού) του πολυγώνου. 

• Εργαλείο εμφάνισης ευρύτερης “επισκόπησης” της περιοχής που εμφανίζεται στο “παράθυρο” (over view 

map). 

• Δυνατότητα στον επισκέπτη να εμφανίζει ή να απενεργοποιεί επίπεδα πληροφορίας (layers) με το ποντίκι 

• Δυνατότητα εκτύπωσης στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη είτε του παραθύρου του χάρτη είτε των 

αποτελεσμάτων των αναζητήσεων. Ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ο ίδιος τον τίτλο 

του χάρτη (ο οποίος να εκτυπώνεται στην ίδια σελίδα με το περιεχόμενο, με προεπιλεγμένη γραμματοσειρά), 

να επιλέγει μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης από τα διεθνή πρότυπα (πχ. DINA4, A3, A2, A1, A0). Στο κάτω μέρος 

του χάρτη πρέπει να εκτυπώνεται το υπόμνημα με όλα τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα ανά επίπεδο 

πληροφορίας και την ερμηνεία του καθενός και  γραφική κλίμακα και πληροφορίες για τα πνευματικά 

δικαιώματα του χάρτη (στο παράθυρο του χάρτη). 

Ορισμένα εκ των δεδομένων θα είναι διαθέσιμα και ως υπηρεσία (WMS-WFS), ώστε να μπορούν να είναι 

διαθέσιμα απευθείας και σε πραγματικό χρόνο σε εξωτερικά διαδικτυακά ή desktop συστήματα και λογισμικά.  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:  Ανάπτυξη της Κεντρικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων του Συστήματος 

2. Ψηφιακό Κέλυφος του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, που περιλαμβάνει την 

Γεωγραφική Βάση Δεδομένων, και την Πλατφόρμας Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων - WebGIS 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ Β : Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εργαλείων στην Παράκτια Ζώνη 

Κατά το Στάδιο αυτό του έργου, ο ανάδοχος καλείται να αναπτύξει : 

• Τις Ψηφιακές Χαρτογραφικές Υπηρεσίες με τη χρήση Δεδομένων Παρατήρησης Γης. Αυτές περιλαμβάνουν 

ωκεανογραφικά χαρτογραφικά προϊόντα για την παράκτια ζώνη της ΠΚΜ. Τα χαρτογραφικά αυτά προϊόντα 

θα πρέπει να επικαιροποιούνται κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και στη συνέχεια κατά τη λειτουργία 

του Παρατηρητηρίου με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστων χρονοσειρών. 





 

Σελίδα 54 

 

• Τα Εργαλεία προσομοίωσης του φαινομένου της Παράκτιας Διάβρωσης εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής. 

Αυτά περιλαμβάνουν μοντέλα υπολογισμού της τρωτότητας της ακτογραμμής σε διάβρωση, για τον 

εντοπισμό ζωνών υψηλού κινδύνου, αλλά και μοντέλα για τον αναλυτικό υπολογισμό της διάβρωσης στις 

επιλεγμένες περιοχές μελέτης στην ΠΚΜ (τουλάχιστον 3). Η χρήση των υπολογιστικών εργαλείων θα παράξει 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, χάρτες τρωτότητας για το σύνολο των ακτών της ΠΚΜ, τόσο για τις 

παρούσες όσο και για τις μελλοντικές κυματικές συνθήκες, συνυπολογίζοντας την επίδραση της κλιματικής 

αλλαγής. Οι χάρτες αυτοί θα μπορούν να επικαιροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις χρονοσειρές δεδομένων 

του Παρατηρητηρίου. 

Κατά την υλοποίηση λοιπόν του Τομέα  Β του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει τις τεχνικές και τους 

αλγορίθμους επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων παρατήρησης γης, για τη μετατροπή τους από 

πρωτογενείς παρατηρήσεις, σε εξειδικευμένα ψηφιακά χαρτογραφικά προϊόντα – υπηρεσίες.. 

Τα προϊόντα αυτά θα αφορούν σε ωκεανογραφικές παραμέτρους της παράκτιας ζώνης που επηρεάζουν είτε 

άμεσα είτε έμμεσα το φαινόμενο της διάβρωσης ακτών. Θα πρέπει ακόμα να αναπτύξει τα υπολογιστικά 

εργαλεία προσομοίωσης του φαινομένου της διάβρωσης, τα οποία θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για να 
μοντελοποιήσει το φαινόμενο. Ακολούθως, το μεθοδολογικό πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε 2 φάσεις 

υλοποίησης. 

Αρχικά ο ανάδοχος,  θα πρέπει να υπολογίσει και να παρουσιάσει υπό τη μορφή χαρτών την τρωτότητα για το 

σύνολο των ακτών της ΠΚΜ σε διάβρωση, συλλέγοντας επιτόπια  και δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης γης σε 

μέση κλίμακα χαρτογράφησης (1 : 50000) από τον παράκτιο χώρο. Τα γεωγραφικά επίπεδα που θα προκύψουν 

από την επεξεργασία των δεδομένων θα τροφοδοτήσουν τα εργαλεία υπολογισμού της τρωτότητας που 

αναπτύχθηκαν με σκοπό τον εντοπισμό των Ζωνών υψηλού κινδύνου. Από τις ζώνες αυτές συνεκτιμώντας και 

άλλα κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία, θα επιλεγούν τουλάχιστον τρεις (3)  περιοχές, όπου το φαινόμενο θα 

αναλυθεί πιλοτικά σε βάθος.  

Σε δεύτερη φάση θα γίνει συλλογή δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα χαρτογράφησης (1 : 500), εστιασμένη στις 
περιοχές ενδιαφέροντος, για τον προσδιορισμό της τοπογραφίας,  βαθυμετρίας, και ιζηματολογίας και τη 

δημιουργία γεωγραφικών επιπέδων πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στη συνέχεια να προσδιορίσει με ακρίβεια τον κίνδυνο σε διάβρωση των ζωνών 

επικινδυνότητας που θα επιλεγούν προς μελέτη, τόσο για το παρόν όσο και για το μελλοντικό κυματικό κλίμα. Για 

να ληφθεί υπόψη η επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής κατά τους υπολογισμούς, κρίνεται απαραίτητο να 

συνυπολογιστεί η επίδραση που θα έχει αυτή στις τιμές της μετεωρολογικής παλίρροιας, του ύψους κύματος 

αλλά και στην άνοδο της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας. Η εκτίμηση της διάβρωσης θα πρέπει να προσομοιωθεί 

με τρισδιάστατα αριθμητικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα, τα οποία να λαμβάνουν υπόψη όλες τις παράκτιες 

διεργασίες κατά την πρόσπτωση και θραύση των κυματισμών, έτσι ώστε να συνυπολογιστούν ορθά όλες οι 

ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής μελέτης.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει με το τέλος του έργου να παραδώσει υπό τη μορφή χαρτών (2D, 3D) τον αναλυτικό 

υπολογισμό του κινδύνου σε διάβρωση για τις περιοχές ενδιαφέροντος, υπό την επίδραση της κλιματικής 

αλλαγής. Το μοντέλο θα τροφοδοτηθεί με τα δεδομένα υψηλής ακρίβειας του Παρατηρητηρίου (Ψηφιακό 

Μοντέλο Εδάφους, Κυματικά Στοιχεία). Με τη χρήση του μοντέλου θα επιδιώκεται ο ακριβής προσδιορισμός της 

διάβρωσης σε συγκεκριμένες κυματικές συνθήκες (ακραία φαινόμενα με συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς), 

αλλά και υπό την πίεση της ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. 

Τα δεδομένα που θα παραχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών  του έργου μαζί με τα 

μεταδεδομένα που θα τα συνοδεύουν, θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα πρότυπα ISO/TC 211-

19115 και την οδηγία INSPIRE 2007/2ΕΚ για τη διαλειτουργικότητα των γεωχωρικών δεδομένων και την Εθνική 
Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών 
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Στη συνέχεια αναλύονται τα βήματα υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας  (ΠΕ 2 και ΠΕ 3) του Τομέα Β του έργου. 

 

Δημιουργία Ψηφιακών Υπηρεσιών με τη χρήση Δεδομένων Παρατήρησης Γης (ΠΕ2) 

Το Πακέτο Εργασίας 2 περιλαμβάνει κατά την υλοποίησή του, και για τις δυο φάσεις υλοποίησης που 

προαναφέρθηκαν,  τη συλλογή δεδομένων από την παράκτια ζώνη της ΠΚΜ, και στη συνέχεια την ανάπτυξη των 

ψηφιακών χαρτογραφικών προϊόντων – υπηρεσιών.  

 

Συλλογή Δεδομένων από την Παράκτια Ζώνη της ΠΚΜ  

Ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει και θα καταχωρήσει στη γεωγραφική βάση δεδομένων τα δεδομένα που 

σχετίζονται µε την περιβαλλοντική πληροφορία που αφορά το συνολικό έργο. Τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται 

σε : 

- Δεδομένα Αναφοράς από την Παράκτια Ζώνη 

Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα δεδομένα. Ως επί το πλείστον, τοπογραφικά και βαθυμετρικά 

δεδομένα μετρήσεων που έχουν γίνει κατά την κατασκευή παράκτιων τεχνικών έργων, Υψομετρικά δεδομένα 

εδάφους. Η συγκρότηση ενός αξιόπιστου πληροφοριακού υποβάθρου, θα πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει τα 

παρακάτω δεδομένα: 

o Διοικητικά (Δήμοι,  Δημοτικά Διαμερίσματα) 

o Γεωμορφολογικά (Τύποι Ακτής, Υδρογραφικά Δίκτυα )  

o Χρήσεων Γης (Θεσμοθετημένες χρήσεις γης  - επίπεδο Corine) 

o Περιβαλλοντικά (Προστατευόμενες Περιοχές, Τύποι Οικοτόπων του δικτύου NATURA 2000 , 

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι –ενάλιοι και µη-) 

o Σταθμοί/Θέσεις παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 

o Ζώνες  οικιστικής ανάπτυξης 

o Ζώνες τουριστικής- βιομηχανικής ανάπτυξης 

 

- Δορυφορικά Δεδομένα Παρατήρησης Γης από την Παράκτια Ζώνη 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει από τον Εικονικό Σταθμό Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων, όλες εκείνες τις 
δορυφορικές εικόνες (Πολυφασματικές Εικόνες στο Ορατό, Υπέρυθρο, Θερμικό Υπέρυθρο – Εικόνες SAR) που 

κρίνει απαραίτητες για την παραγωγή των τελικών  ψηφιακών χαρτών ωκεανογραφικών παραμέτρων. Για τις 

ανάγκες της υλοποίησης των δυο φάσεων του ΠΕ2 και ΠΕ3 θα πρέπει να ληφθούν διαδοχικά, δορυφορικές 

εικόνες μέσης, υψηλής, και πολύ υψηλής ανάλυσης, τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο, για 

τη χαρτογράφηση της παράκτιας ζώνης. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 

διορθώσεις (γεωμετρικές, ατμοσφαιρικές, τοπογραφικές, απομάκρυνση θορύβου) και να δώσει γεωγραφική 

αναφορά στα επίπεδα των εικόνων πριν τα καταχωρίσει στη βάση δεδομένων.  

- Επιτόπια Δεδομένα Παρατήρησης Γης  από την Παράκτια Ζώνη 

 

Για την τελική παραγωγή των ψηφιακών χαρτογραφικών προϊόντων, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συλλέξει 

«πραγματικά» ωκεανογραφικά και γεωμορφολογικά δεδομένα  στο πεδίο. Η συλλογή αυτών των δεδομένων θα 
γίνει με 3 τρόπους. 

- Τη δειγματοληψία. 

- Τη λήψη μετρήσεων ακριβείας στο πεδίο 
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- Τη λήψη αξιόπιστων χρονοσειρών από τηλεμετρικούς αισθητήρες ή άλλες πηγές 

 

Οι αναλύσεις των δειγμάτων υδάτων που θα ληφθούν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε διαπιστευμένο 

εργαστήριο χημικών αναλύσεων. 

Συνολικά, τα επιτόπια δεδομένα παρατήρησης γης θα  πρέπει να είναι γεωαναφερμένα, και  να περιλαμβάνουν 

κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω : 

- Ιζηματολογικά  δεδομένα ακτής (καταγραφή τύπου υποστρώματος, κοκκομετρική ανάλυση 

κινητού/μαλακού υποστρώματος) 

- Τοπογραφικές Μετρήσεις Ακριβείας από το χερσαίο τμήμα της Παράκτιας Ζώνης 

- Βυθομετρικές  Μετρήσεις Ακριβείας από το υδάτινο τμήμα της Παράκτιας Ζώνης 

- Ωκεανογραφικές Παράμετροι με λήψη χρονοσειράς μέσω του εγκατεστημένου συστήματος τηλεμετρίας 

� Σημαντικό ύψος κύματος  

� Μέγιστο ύψος κύματος  

� Διεύθυνση κυματισμού  

� Θερμοκρασία θάλασσας  

� Ταχύτητα ρεύματος   

� Διεύθυνση ρεύματος   

� Αλατότητα 

� Ολικά Αιωρούμενα Στερεά       

 

Ανάπτυξη των ψηφιακών χαρτογραφικών προϊόντων – υπηρεσιών 

Κατά το τελικό αυτό στάδιο, ο ανάδοχος, έχοντας αναπτύξει τις τεχνικές και τους αλγορίθμους επεξεργασίας και 

ανάλυσης των δεδομένων παρατήρησης γης , θα πρέπει να παράξει τα τελικά χαρτογραφικά προϊόντα – 

υπηρεσίες για τη χαρτογράφηση της παράκτιας ζώνης. Η διαδικασία μετατροπής των δορυφορικών εικόνων σε 

δευτερογενή προϊόντα ωκεανογραφικών παραμέτρων, προϋποθέτουν τη λήψη επίγειων δεδομένων 

παρατήρησης γης (τηλεμετρία, δειγματοληψίες, μετρήσεις πεδίου) για τα οποία έγινε αναφορά παραπάνω και γι’ 

αυτό έπονται αυτών κατά την πορεία υλοποίησης του έργου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω ψηφιακά χαρτογραφικά προϊόντα: 

� Διαχρονικοί χάρτες μεταβολών της ακτογραμμής 

� Βυθομετρικοί Χάρτες  Παράκτιας Ζώνης (Ψηφιακό Μοντέλο Πυθμένα) 

� Τοπογραφικοί Χάρτες Παράκτιας Ζώνης (Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους) 

� Χάρτες Διακυμάνσεων της Μέσης Θαλάσσιας Στάθμης 

� Χάρτες Ύψους Κυματισμού 

� Χάρτες Ποιοτικών Παραμέτρων Ύδατος που σχετίζονται με τις κινήσεις των θαλάσσιων ρευμάτων, όπως 

είναι η Επιφανειακή Θερμοκρασία (SST), η Περιεκτικότητας σε Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS), και η 

Περιεκτικότητα σε Χλωροφύλλη (Chl-a) 

Τα ψηφιακά προϊόντα  τοπογραφίας – βαθυμετρίας (Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους /Πυθμένα) θα αποτελέσουν 

δεδομένα εισόδου για τα υπολογιστικά εργαλεία τρωτότητας και διάβρωσης που θα αναπτυχθούν στο Πακέτο 

Εργασίας 3. Για να καλύπτουν λοιπόν τις προδιαγραφές που αυτά απαιτούν, τα ψηφιακά μοντέλα θα πρέπει να 

παραχθούν αρχικά σε μέση (υπολογισμός τρωτότητας σε διάβρωση των ακτών) αλλά και πολύ υψηλή 

(υπολογισμός κινδύνου σε διάβρωση των πιλοτικών περιοχών) στη συνέχεια χωρική ανάλυση. Θα πρέπει ακόμα 

να καλύπτουν τις εποχιακές μεταβολές που παρουσιάζει το παράκτιο προφίλ, και για το λόγω αυτό θα παραχθεί 

ένα χειμερινό και ένα θερινό ψηφιακό μοντέλο. 
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Εντοπισμός των Ζωνών υψηλού κινδύνου και μελέτη του κινδύνου της διάβρωσης υπό την επίδραση της 
Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕ3) 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος, σε πρώτη φάση, πρέπει να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 

εκτίμησης της τρωτότητας σε διάβρωση και να δημιουργήσει χάρτες τρωτότητας για το σύνολο της ακτογραμμής 

της ΠΚΜ.  

Ως τρωτότητα εδώ ορίζεται η πιθανότητα να  προκληθούν ζημιές στην παραλία, από την επίδραση μιας κυματικής 

καταιγίδας εξαιτίας του φαινομένου της διάβρωσης, εστιάζοντας μόνο στο φυσικό περιβάλλον και την αντίδρασή 

του σε πιέσεις όπως τα κύματα και η μετεωρολογική παλίρροια.  

Για την προσομοίωση της διάβρωσης στο στάδιο αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθούν απλοποιημένα εμπειρικά 

μοντέλα, ενώ η χρήση ενός δείκτη τρωτότητας που να λαμβάνει μόνο τις φυσικές παραμέτρους (όχι κοινωνικά, 
οικονομικά ή άλλα κριτήρια) κρίνεται επιβεβλημένη για την ορθή εκτίμηση αυτής, ως η πιο απλή και η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος και θα αποτελέσει το εργαλείο για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων. Για την ορθή 

αποτύπωση της τρωτότητας θα χρησιμοποιηθεί κλίμακα με 5 βαθμίδες (πολύ χαμηλή, χαμηλή, μέτρια, μεγάλη και 

πολύ μεγάλη). 

Για την εκτίμηση της τρωτότητας θα χρησιμοποιηθούν τα τοπογραφικά και βυθομετρικά δεδομένα με ακρίβεια 

μέσης κλίμακας χαρτογράφησης που θα εξαχθούν από τα δορυφορικά δεδομένα. Προτείνεται η λήψη ικανού 

αριθμού αντιπροσωπευτικών τομών κάθετων στην ακτογραμμή και η εξαγωγή μηκοτομών (προφίλ), με σκοπό να 

περιγραφεί το σύνολο της μορφολογίας των περιοχών μελέτης. Τα προφίλ πρέπει να επιλεγούν σε τμήματα της 

ακτογραμμής όπου έχουμε επισκέψιμες παραλίες οποιασδήποτε κοκκομετρικής σύστασης. 

Αφού εκτιμηθεί η τρωτότητα για το σύνολο της ακτογραμμής της ΠΚΜ και εντοπιστούν οι περιοχές που 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα σημαντικότερα προβλήματα στις μελλοντικές συνθήκες για ακραίους 

κυματισμούς με διάφορες περιόδους επαναφοράς, θα επιλεγούν τουλάχιστον 3 από αυτές για την περαιτέρω 

διερεύνηση του κινδύνου της διάβρωσης. Για την τελική επιλογή θα συνεκτιμηθούν κοινωνικοί, οικονομικοί και 

άλλοι σημαντικοί, ανά περίπτωση, παράμετροι, σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο κίνδυνος σε διάβρωση των πιλοτικών περιοχών που θα 

επιλεγούν προς μελέτη, τόσο για το παρόν όσο και για το μελλοντικό κυματικό κλίμα. Για το σκοπό αυτό θα 

χρησιμοποιηθούν οι χαρτογραφικές/βυθομετρικές αποτυπώσεις πεδίου υψηλής ακρίβειας. Για να ληφθεί υπόψη 

η επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής κατά τους υπολογισμούς, κρίνεται απαραίτητο να συνυπολογιστεί η επίδραση 

που θα έχει αυτή στις τιμές της μετεωρολογικής παλίρροιας, του ύψους κύματος αλλά και στην άνοδο της Μέσης 

Στάθμης της Θάλασσας  μέχρι το έτος 2100. 

Η εκτίμηση της διάβρωσης θα πρέπει να προσομοιωθεί με τρισδιάστατα αριθμητικά μοντέλα ανοικτού κώδικα, τα 

οποία να λαμβάνουν υπόψη όλες τις παράκτιες διεργασίες κατά την πρόσπτωση και θραύση των κυματισμών, 

έτσι ώστε να συνυπολογιστούν ορθά όλες οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής μελέτης. Το τελικό παραδοτέο θα 

περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο για την εκτίμηση της διάβρωσης, αλλά και χάρτες οι οποίοι θα 

αποτυπώνουν την έκταση της αναμενόμενης διάβρωσης για διαφορετικές κυματικές φορτίσεις. 

Τέλος, ο ανάδοχος καλείται να προτείνει διαφορετικές πιθανές λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων 

διάβρωσης σε κάθε πιλοτική περιοχή και να προσομοιώσει με τα αναλυτικά αριθμητικά μοντέλα ανοικτού 

κώδικα, την επίδραση που θα έχουν αυτές στην υποχώρηση της ακτογραμμής για τους ίδιους κυματισμούς για 

τους οποίους έχουν δημιουργηθεί οι χάρτες διάβρωσης.   
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

1. 1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη αλγορίθμων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων παρατήρησης 

γης. Παροχή Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υπηρεσιών για τον εντοπισμό ζωνών υψηλού κινδύνου 

διάβρωσης ακτών. 

2. 2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: Παροχή Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υπηρεσιών για την αναλυτική προσομοίωση της 

διάβρωσης ακτών στις πιλοτικές περιοχές του έργου. Αυτές περιλαμβάνουν ωκεανογραφικά 

χαρτογραφικά προϊόντα για την παράκτια ζώνη της ΠΚΜ όπως: 

� Διαχρονικοί χάρτες μεταβολών της ακτογραμμής 

� Βυθομετρικοί Χάρτες  Παράκτιας Ζώνης 

� Τοπογραφικοί Χάρτες Παράκτιας Ζώνης 

� Χάρτες Διακυμάνσεων της Μέσης Θαλάσσιας Στάθμης 

� Χάρτες Ύψους Κυματισμού 

� Χάρτες Ποιοτικών Παραμέτρων Ύδατος που σχετίζονται με τις κινήσεις των θαλάσσιων ρευμάτων, 

όπως είναι η Επιφανειακή Θερμοκρασία (SST), η Περιεκτικότητας σε Ολικά Αιωρούμενα Στερεά 

(TSS), και η Περιεκτικότητα σε Χλωροφύλλη (Chl-a) 

 
Τα χαρτογραφικά προϊόντα θα επικαιροποιούνται κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και στη συνέχεια κατά τη 

λειτουργία του Παρατηρητηρίου με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστων χρονοσειρών. 

3. Εργαλεία προσομοίωσης του φαινομένου της Παράκτιας Διάβρωσης εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής. 

Αυτά περιλαμβάνουν μοντέλα υπολογισμού της τρωτότητας της ακτογραμμής σε διάβρωση, για τον 

εντοπισμό ζωνών υψηλού κινδύνου, αλλά και μοντέλα για τον αναλυτικό υπολογισμό της διάβρωσης στις 

επιλεγμένες περιοχές μελέτης στην ΠΚΜ (τουλάχιστον 3). Η χρήση των υπολογιστικών εργαλείων θα 

παράξει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, χάρτες τρωτότητας και διάβρωσης ακτών της ΠΚΜ οι 

οποίοι θα μπορούν να επικαιροποιούνται λαμβάνοντας χρονοσειρές δεδομένων του Παρατηρητηρίου. 

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ : Σχεδιασμός Και Διαχείριση Παράκτιου Χώρου 

Δικτύωση Εμπλεκομένων Φορέων(ΠΕ4) 

Ο βασικός στόχος του ΠΕ.4 είναι η ενεργός δικτύωση φορέων και ειδικών για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

πολιτικών, διαχειριστών και ερευνητών, και η προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών 

σχετικών με την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών και τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα και οι αυξανόμενες πιέσεις στην ευαίσθητη αυτή ζώνη. Η διαρκής 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων, ο συμμετοχικός σχεδιασμός, οι συνεργατικές δράσεις, η δικτύωση και η 

ανταλλαγή καλών πρακτικών μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του απαραίτητου συνεργατικού 

οράματος για τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών.                                                                  

Ο ανάδοχος θα οργανώσει και θα υλοποιήσει συναντήσεις εργασίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών πάνω σε πρακτικές παράκτιας 
διαχείρισης, συμμετοχικού σχεδιασμού και προστασίας της ακτής που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση κίνδυνων διάβρωσης στις παράκτιες ζώνες. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα προβεί στην 

προετοιμασία πρωτοκόλλου συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   

1. Μια (1) συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων 

2. Σχέδιο πρωτοκόλλου συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων 
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Κατάρτιση και Υποστήριξη Δημοσίων Υπαλλήλων της ΠΚΜ (ΠΕ5) 

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημόσιων υπαλλήλων της ΠΚΜ για τη χρήση 

του προτεινόμενου Συστήματος Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, μέσω της 

διεξαγωγής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών  σεμιναρίων.  

Η εκπαίδευση των χρηστών θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες της οργάνωσης, της παραγωγής και διανομής του 

εκπαιδευτικού υλικού σε USBSticks με ενημερωτικό υλικό και οδηγό χρήσης, και την εκμάθηση στη χρήση και 

διαχείριση του Συστήματος. 

Πέρα από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, θα παρέχεται και η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη των χρηστών κάτω από 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των 

εφαρμογών και υπηρεσιών του συστήματος και η διαρκής αξιοποίησή τους στο μέλλον. Κατά την περίοδο αυτή, οι 

αρμόδιοι χρήστες του Συστήματος , θα εκδηλώνουν τις παρατηρήσεις τους µε απώτερο στόχο την άμεση 
προσαρμογή του Συστήματος  στις απαιτήσεις τους και την επίλυση τυχόν προβλημάτων  που θα προκύψουν. 

Ειδικότερα, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά την λειτουργία του συστήματος θα περιλαμβάνουν:  

• Βελτιώσεις των εφαρμογών  

• Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών  

• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες  

• ∆ιόρθωση / διαχείρισή λαθών  

• Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία του Συστήματος 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   

1. Υλοποίηση ενός 1 σεμιναρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπαλλήλων της αρμόδιας Διεύθυνσης της  

ΠΚΜ πάνω στη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης, διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών 

2. Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγός χρήσης του Συστήματος Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

 

Αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης  (ΠΕ6) 

Με δεδομένο τον πολύπλοκο και επείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων της διάβρωσης των παράκτιων ζωνών 

σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του γεγονότος ότι οι παράκτιες ακτές αποτελούν 

περιβαλλοντικό αγαθό και μη ανανεώσιμο πόρο, είναι απαραίτητη μια κίνηση προς την υλοποίηση των αρχών της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ), ως η βέλτιστη μέθοδος για την εφαρμογή μιας 

συντονισμένης πολιτικής προσαρμογής προς την κατεύθυνση της πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισης των 

αναμενόμενων προβλημάτων στο σύνολο της ακτογραμμής, την επαναξιολόγηση των στρατηγικών και τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων πρόληψης και μετριασμού.  

Βασικός στόχος της δράσης η διαμόρφωση ενός πλαισίου διαχείρισης των ακτών για τον περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό, την βιώσιμη ανάπτυξη και την προσαρμογή των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στην επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης, η προώθηση των πλέον κατάλληλων μεθόδων 

προστασίας των ακτών από τη διάβρωση στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), 

με έμφαση σε επιμέρους περιοχές της παράκτιας ζώνης οι οποίες εμφανίζουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας 

στη διάβρωση, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, των έντονων καιρικών φαινομένων που αυξάνουν το 
μέγεθος των κυματισμών και της έντονης αστικοποίησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση,  θα αξιοποιηθούν μέθοδοι 

και εργαλεία σχετικά με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών αξόνων/ σεναρίων 
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διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εναλλακτικών αυτών σεναρίων 
στρατηγικής θα γίνει η τελική επιλογή της  βέλτιστης στρατηγικής κατεύθυνσης που θα ικανοποιεί σε σημαντικό 

βαθμό τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης των ακτών και την προστασία από τη διάβρωση.  

Η δράση θα υλοποιηθεί σε 2 στάδια για τη διαμόρφωση της βέλτιστης ολιστικής προσέγγισης του θέματος. 

Το στάδιο Α΄ θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

• Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

• Προσδιορισμός (χωρικών ενοτήτων) προτεραιότητας βάσει κριτηρίων σημαντικότητας 

Το στάδιο Β΄ θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:  

• Διατύπωση εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης   

• Εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των εναλλακτικών στρατηγικών σε διάφορους 

τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας 

• Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις επιλεχθείσας εναλλακτικής στρατηγικής 

• Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την παρακολούθηση των κοινωνικό-οικονομικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων με έμφαση στη διάβρωση ακτών 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   

� Σχέδιο ολοκληρωμένων εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης και ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης  για την 

προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του, τεκμηρίωση για τη βιωσιμότητα και την αειφορία 

του έργου μετά το πέρας της υλοποίησής του. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να συστήσουν Ομάδα Έργου που θα 

απαρτίζεται από τον απαραίτητο αριθμό έμπειρων στελεχών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6.(β) της 

παρούσας. Όλα τα στελέχη του υποψηφίου οικονομικού φορέα που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν 

τα ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται σε αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα. Ειδικότερα, η απασχόληση της Ομάδα Έργου ανά Π.Ε. περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας Απασχόλησης Μελών Ομάδας Έργου 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) Ειδικότητα Ελάχιστη διάρκεια 

ανθρωπομηνών απασχόλησης 

ΠΕ1 Δύο πτυχιούχους Πληροφορικής 

ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας να είναι 

κάτοχο μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος  σχετικό 

με τη δημιουργία συστημάτων 

λήψης αποφάσεων για  

περιβαλλοντικά δεδομένα, με 

τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη 

24 
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γεωπληροφορική. 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΠΕ1 24 

Τουλάχιστον τρεις πτυχιούχους 

Γεωλόγους ΠΕ, εκ των οποίων ο 

ένας να είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού με κατεύθυνση 

στην παράκτια γεωμορφολογία- 

ωκεανογραφία και εμπειρία στη 

διαχείριση περιβαλλοντικών 

δεδομένων  και την ανάλυση  

δεδομένων Τηλεπισκόπησης 

45 

Τουλάχιστον τρεις πτυχιούχους 

Βιολόγους ΠΕ, εκ των οποίων ο 

ένας να διαθέτει εμπειρία σε 

θέματα δειγματοληψιών ύδατος 

και εκτίμηση ποιοτικών 

παραμέτρων. 

30 

Τουλάχιστον δύο Διπλωματούχους 

Μηχανικούς Περιβάλλοντος ΠΕ, εκ 

των οποίων ο ένας να είναι 

κάτοχος μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος με 

εξειδικευμένη εμπειρία στην 

ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης 

κινδύνου πλημμυρών και 

διάβρωσης. 

24 

ΠΕ2 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΠΕ2 99 

Τουλάχιστον τρεις πτυχιούχους 

Γεωπόνους ΠΕ, εκ των οποίων ο 

ένας να είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

διπλώματος, με τουλάχιστον 

25ετη γενική επαγγελματική 

εμπειρία και εξειδικευμένη 2ετή 

εμπειρία σε παρακολούθηση 

δικτύου τηλεμετρίας υδατικών 

πόρων. 

45 

 

 

ΠΕ3 

Δύο Διπλωματούχους 

Αγρονόμους Τοπογράφους 

Μηχανικούς ΠΕ, εκ των οποίων ο 

ένας να είναι κάτοχος 

Μεταπτυχιακού ή / και 

30 
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Διδακτορικού Διπλώματος, με 

τουλάχιστον 15-ετή γενική 

επαγγελματική εμπειρία και να 

έχουν συμμετάσχει αμφότεροι σε 

μία παροχή υπηρεσίας που να 

αφορά στο καθένα από τα 

παρακάτω: 

-παραγωγή ψηφιακών 

ορθοεικόνων μεγάλης κλίμακας 

(επιφάνεια άνω των 20.000 

τετραγωνικών  χιλιομέτρων) και 

ακρίβειας μικρότερης των 30 εκ. 

Και 

- παραγωγή ψηφιακού μοντέλου 

εδάφους σε επίγειες  και 

υποθαλάσσιες εκτάσεις και 

- παρακολούθηση αντικειμένων με 

χρήση τηλεσκόπησης. 

Τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο  

Μηχανικό ΠΕ με εμπειρία σε 

θέματα παραγωγής, ψηφιακού 

μοντέλου εδάφους σε επίγειες και 

υποθαλάσσιες εκτάσεις . 

18 

Τουλάχιστον δύο Διπλωματούχους 

Πολιτικούς Μηχανικούς, εκ των 

οποίων ο ένας να διαθέτει 

τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε 

ερευνητικά προγράμματα με 

αντικείμενο την εκτίμηση 

παράκτιας τρωτότητας και 

διάβρωσης υπό την επίδραση της 

κλιματικής αλλαγής και να έχει 

γνώση τρισδιάστατων μοντέλων 

προσομοίωσης της διάβρωσης και 

προγραμματισμού σε γλώσσα 

FORTRAN και Matlab υδρο-

μορφοδυναμικών διεργασιών 

στην παράκτια ζώνη. 

30 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΠΕ3 123 

ΠΕ4 

Έναν πτυχιούχο Διοικητικού- 

Οικονομικού Τμήματος  ΠΕ με 

εμπειρία σε θέματα δικτύωσης. 

1 
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Τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο 

Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ  

1 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΠΕ4 2 

Έναν πτυχιούχο Διοικητικού- 

Οικονομικού Τμήματος  ΠΕ με 

εμπειρία σε θέματα δικτύωσης. 

1 

ΠΕ5 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΠΕ5 1 

Τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο 

Μηχανικό Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, κάτοχο 

Μεταπτυχιακού ή/και 

Διδακτορικού διπλώματος στη 

Χωροταξία ή/και Πολεοδομία, 15- 

έτους  τουλάχιστον  

επαγγελματικής  εμπειρίας σε 

έργα χωροταξικού – 

πολεοδομικού σχεδιασμού από τα 

οποία να έχει συντονίσει ένα 

τουλάχιστον  έργο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού. 

9 

Τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο 

Μηχανικό ΠΕ με εμπειρία σε 

θέματα κλιματικής αλλαγής 

6 

ΠΕ6 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΠΕ6 15 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 264 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  489.677,42€ Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

σε ευρώ, με  ΦΠΑ (24%) :  607.200,00€ Πίνακας ανάλυσης προϋπολογισμού ανά Πακέτο Εργασίας: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΘΡ/ΝΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΘΡ/ΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΟΜΕΑΣ Α:                                                      
Ανάπτυξη 
Κεντρικού 
Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: 
 Δημιουργία 

Ψηφιακού Κελύφους 

του Συστήματος 
Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης. 

24 1.854,838€ 44.516,13 € 10.683,87 € 55.200,00 € 

Πακέτο Εργασίας 2: 
Δημιουργία 

Ψηφιακών Υπηρεσιών 

με τη χρήση 

Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης 

99 1.854,838€ 183.629,03 € 44.070,97 € 227.700,00 € ΤΟΜΕΑΣ Β:                                                                                 
Ανάπτυξη 

Ψηφιακών 
Υπηρεσιών 

και 
Εργαλείων 

στην 
Παράκτια 

Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 3: 
Εντοπισμός των 

Ζωνών υψηλού 

κινδύνου και μελέτη 

του κινδύνου της 

διάβρωσης υπό την 
επίδραση της 

Κλιματικής Αλλαγής. 

123 1.854,838€ 228.145,16 € 54.754,84 € 282.900,00 € 

Πακέτο Εργασίας 4: 
Δικτύωση 

Εμπλεκομένων 

Φορέων. 

2 1.854,838€ 3.709,68 € 890,32 € 4.600,00 € 

Πακέτο Εργασίας 5: 
Κατάρτιση Δημοσίων 

Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ 
1 1.854,838€ 1.854,84 € 445,16 € 2.300,00 € 

ΤΟΜΕΑΣ Γ:                                                                                  
Σχεδιασμός 

και 
Διαχείριση 
Παράκτιου 

Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 6: 
 Αξιολόγηση 

εναλλακτικών 

στρατηγικών 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και 

ανάπτυξης της 
παράκτιας ζώνης. 

15 1.854,838€ 27.822,58 € 6.677,42 € 34.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 264 
 

489.677,42 € 117.522,58 € 607.200,00 € 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 (Συνολική διάρκεια: 18 µήνες) 

                                                                                                                   
ΜΗΝΑΣ  
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1ος 
μήν
ας 

2ος 
μήν
ας 

3ος 
μήν
ας 

4ος 
μήν
ας 

5ος 
μήν
ας 

6ος 
μήν
ας 

7ος 
μήν
ας 

8ος 
μήν
ας 

9ος 
μήν
ας 

10ο
ς 

μήν
ας 

11ο
ς 

μήν
ας 

12ο
ς 

μήν
ας 

13ο
ς 

μήν
ας 

14ο
ς 

μήν
ας 

15ο
ς 

μήν
ας 

16ο
ς 

μήν
ας 

17ο
ς 

μήν
ας 

18ο
ς 

μήν
ας 

Μελέτη Εφαρμογής                   

ΤΟΜΕΑΣ Α: Ανάπτυξη Κεντρικού Κελύφους                                     
Πακέτο Εργασίας 1: Δημιουργία Ψηφιακού 

Κελύφους του Συστήματος Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.                                     
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:  Ανάπτυξη της Κεντρικής 

Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων του 

Συστήματος                                     
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : 1. Ψηφιακό Κέλυφος του 

Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης, που περιλαμβάνει την 

Γεωγραφική Βάση Δεδομένων, και την 

Πλατφόρμας Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων 

- Web GIS.                                     

ΤΟΜΕΑΣ Β: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών 
και Εργαλείων στην Παράκτια Ζώνη                                     
Πακέτο Εργασίας 2: Δημιουργία Ψηφιακών 

Υπηρεσιών με τη χρήση Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης                                     
1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη αλγορίθμων 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων 

παρατήρησης γης. Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών Υπηρεσιών για τον εντοπισμό 

ζωνών υψηλού κινδύνου διάβρωσης ακτών.                                      
2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών Υπηρεσιών για την αναλυτική 

προσομοίωση της διάβρωσης ακτών στις                                     
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πιλοτικές περιοχές του έργου. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Ψηφιακές Χαρτογραφικές 

Υπηρεσίες με τη χρήση Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης.                                     

ΤΟΜΕΑΣ Β: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών 
και Εργαλείων στην Παράκτια Ζώνη                                     
Πακέτο Εργασίας 3: Εντοπισμός των Ζωνών 

υψηλού κινδύνου και μελέτη του κινδύνου της 

διάβρωσης υπό την επίδραση της Κλιματικής 

Αλλαγής.                                     
1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και υπολογισμού της 

τρωτότητας της ακτογραμμής σε διάβρωση και 

κατάκλυση. Εντοπισμός ζωνών υψηλού 

κινδύνου και ορισμός πιλοτικών περιοχών του 

έργου.                                     
2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και αναλυτικού υπολογισμού 

της διάβρωσης ακτών στις πιλοτικές περιοχές.                                     
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Εργαλεία προσομοίωσης 

του φαινομένου της Παράκτιας Διάβρωσης 

εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής.                                     

ΤΟΜΕΑΣ Γ: Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου                                     
Πακέτο Εργασίας 4: Δικτύωση Εμπλεκομένων 

Φορέων.                                     
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Συνάντηση εργασίας των 

εμπλεκόμενων φορέων                                      
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Σχέδιο πρωτοκόλλου 

συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων                                     

ΤΟΜΕΑΣ Γ: Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου                                    





 

Σελίδα 67 

Πακέτο Εργασίας 5: Κατάρτιση Δημοσίων 

Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ                                     
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Σεμινάριο εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των υπαλλήλων της αρμόδιας 

Διεύθυνσης της  ΠΚΜ πάνω στη λειτουργία και 

τη χρήση του Συστήματος Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας 

Ζώνης                                     
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 : Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγός 

χρήσης του Συστήματος Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας 

Ζώνης                                     

ΤΟΜΕΑΣ Γ: Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου                                     
Πακέτο Εργασίας 6: Αξιολόγηση εναλλακτικών 

στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και 

ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης.                                     
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : Σχέδιο ολοκληρωμένων 

εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης και 

ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης  για την 

προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.                                     

                   

  : 

Διάρκεια Πακέτου 

Εργασίας   

       

  : 

Προθεσμία χρόνου υποβολής 

παραδοτέων 

       

Έναρ

ξη : Υπογραφή Σύμβασης   





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Ε.Ε.Ε.Σ. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ έχει αναρτηθεί μαζί με την παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr σε μορφή τύπου .xml και 

.pdf. 

Διατίθεται επίσης σε μορφή αρχείων τύπου xml και .pdf. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
26ης Οκτωβρίου 64 
Τ.Κ. 546 27ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....ΓΙΑΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………….. 

 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι 

σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας........................και μέχρι του ποσού .......ευρώ. Στο ως άνω 

ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της................στον διαγωνισμό της........(ημερομηνία διενέργειας) 

για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ»της Πράξης με τίτλο  “Ανάπτυξη 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των 
Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης”, και για 

κάθε αναβολή αυτού. 
 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλληςένστασηςτωνάρθρων852– 855,862– 864και866 –869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 

από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

 
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι 

η............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο1,σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, 

ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών(3)ημερών από την 

ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της..............ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 

δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπόδικαστική μεσεγγύηση. 

 
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την .....(ημερομηνία).....Μέχρι 

τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
26ης Οκτωβρίου 64 
Τ.Κ. 546 27ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....ΓΙΑΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…………... 

 

 

Μετηνεπιστολήαυτήσαςγνωστοποιούμεότιεγγυόμαστερητά,ανέκκλητακαιανεπιφύλακτα,ευθυνόμενοι απέναντι σας  

εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας........................ και μέχρι του ποσού των……..ευρώ. Στο ως άνω 

ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που αφορά Υπηρεσίες για το 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» της Πράξης με τίτλο  “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της 
Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης” μεταξύ της Π.Κ.Μ και της 

εταιρίας................. 

 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το 

δικαίωμα   προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852–855, 862–864 και 866–869 του Αστικού Κώδικα, πως και 

από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

 
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η 

................δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε  με  την παρούσα  επιστολή, την  ρητή  υποχρέωση να  σας καταβάλουμε,   χωρίς   οποιαδήποτε 

αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών(3)ημερών από 

την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της................ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη  διαιτησία ή 

στα  δικαστήρια,  με αίτημα  την μη  κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής,  ή την θέση  αυτής υπό δικαστική 

μεσεγγύηση. 
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την .....(ημερομηνία)..... 

 

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’εσάς του ποσού της εγγύησης. 

 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 

 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος

2
 και Καθήκοντα στο Έργο 

(ή Θέση) 
Απασχόληση στο Έργο 
Περίοδος(από – έως) 

   __ /__ / ___-__ /__ / ___ 

   __ /__ / ___-__ /__ / ___ 

 

                                                           
2
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Υλοποίησης, Υπεύθυνος Υποστήριξης, κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...................................................... ημέρα ..............., στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

Α. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,"Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης" που εδρεύει επί της οδού 26ης 

Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ……………………………… Δ.Ο.Υ. ………Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 

Β. ……………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …………………………. με Α.Φ.Μ.: 

………………………..,Δ.Ο.Υ………………………….., Ταχ.Δ/νση……………………………………………………………και στην προκειμένη 

περίπτωση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την αριθμ. 2438/9-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: (ΑΔΑ:6ΠΙ97ΛΛ-Ζ0Ν) περί 

έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών του 

έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ», προϋπολογισμού 607.200,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

β. Την υπ’ αρ. 4217/25-08-2017  απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

γ. Την αριθμ. πρωτ. 531120(13322)/23-10-2018 διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

δ. Την αριθμ....../.....-.....-.......... (ΑΔΑ: ................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 1ουσταδίου 

του ανωτέρω διαγωνισμού. 

ε. Την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:.................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης ως 

οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού. 

στ. Την με αρ. πρωτ. …………………… υποβληθείσα από την «Ανάδοχο» εταιρεία προσφορά, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης , 
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ζ. Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” , στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των 

Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων 

και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) και την αριθμ.ΓΠΚΜ 

οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102 

/ΥΟΔΔ/6-3-2017) 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1.1. Με την παρούσα Σύμβαση, η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την παροχή 

υπηρεσιών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» όπως οι εργασίες αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος 

Α : Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου της παρούσας διακήρυξης και την προσφορά του «Αναδόχου», που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» ορίζεται σε 18 μήνες από 

υπογραφής της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΙΜΗΜΑ 

 
Η προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση του συνολικού έργου ανέρχεται στο ποσό των 607.200,00€ 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο»  τμηματικά μετά την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

«Αναθέτουσας Αρχής» του σχετικού Τιμολογίου και μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 

Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του,τα γενικά 

ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, βαρύνει τους «Αναδόχους» αντί-
στοιχων έργων και υπηρεσιών. 

Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού. 

Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις φόρου που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα του 

ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

Στην παρούσα σύμβαση, που υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) και για τις σχετικές 
διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Π.Κ.Μ. και είναι ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 

ευρώ, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και συνάπτεται μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προσφορών και κρατήσεων 
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της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασμό διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας του κάθε παραδοτέου μετά την παραλαβή του. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016 κατ' ελάχιστο: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

δ)Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 

4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016, τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της προσφοράς του και 

συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΚΜ για κάθε ζημία 

της. Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 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. 

2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον 

εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. 

Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή 
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διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Περιφέρεια και ισχύει μετά από τη 
γραπτή έγκριση αυτής. 

3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας , όποτε 

και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της ΠΚΜ. 

4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΠΚΜ, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

5. Ο Ανάδοχος 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. Η ΠΚΜ δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων. 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει, ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της ΠΚΜ ή των 

εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Περιφέρεια δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στην Περιφέρεια. 

7. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της ΠΚΜ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Περιφέρεια εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την αντικατάσταση. Ειδικότερα για τον Υπεύθυνο του έργου ή τον Αναπληρωτή αυτού το χρονικό διάστημα 

εγγράφου ειδοποιήσεως της Περιφέρειας σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησής του, για οιοδήποτε λόγο, από 

την υλοποίηση του έργου, ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημέρες προ της ημερομηνίας της σκοπούμενης αντικατάστασής 

ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστημα αυτό, αυτός παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση που μέλη της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες. 

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΚΜ. 

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και 

να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 

αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. 

10. Η ΠΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την 

εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά 

πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 

έναντι της ΠΚΜ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές 

σχέσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας ως λόγος απαλλαγής του 

ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την 

ολοκλήρωση του έργου. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από 
τα μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 

με τους ίδιους όρους. 

12. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την ΠΚΜ. Εάν, κατά 

την κρίση της Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της 

κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της Περιφέρειας περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων 

από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

13. Εφόσον η ΠΚΜ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της 

Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 
αποχωρούντος μέλους. Η Περιφέρεια εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η 

πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Η «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό……………………………… εγγυητική επιστολή της …………………….. Τράπεζας, περί 
καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού…………………………………….ΕΥΡΩ 

(…………………... €). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης 

και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακήρυξη 

ειδικότερα ορίζουν. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος των 

υπηρεσιών  που παραλήφθηκε. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 221.του Ν. 4412/16. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 

Με την ολοκλήρωση των τμηματικών παραλαβών η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία είναι υπεύθυνη 

για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α: 

Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου και στο άρθρο 6.3: Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης, 

συντάσσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερομένων 

παραδοτέων. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, 

εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση 
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αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως 
εκπτώτου. 

Τα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου είναι τα κάτωθι: 
 

α) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Υπηρεσίας ανά Τομέα Εργασιών και Πακέτο Εργασίας 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 

Μελέτη εφαρμογής 
1 μήνας 

Με την υπογραφή 
της Σύμβασης 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:  

Ανάπτυξη της 

Κεντρικής 

Γεωγραφικής Βάσης 

Δεδομένων του 

Συστήματος 

Τομέας Α: 
Ανάπτυξη Κεντρικού 
Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: 
Δημιουργία Ψηφιακού 

Κελύφους του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της Παράκτιας 

Ζώνης. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : 

Ψηφιακό Κέλυφος 

του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης, 

που περιλαμβάνει 

την Γεωγραφική Βάση 

Δεδομένων, και την 

Πλατφόρμας 

Διάχυσης 

Γεωχωρικών 

Δεδομένων - Web 

GIS. 

18 μήνες 
Με την Υπογραφή 

της Σύμβασης 

1η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη 

αλγορίθμων 

αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

παρατήρησης γης. 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για τον 

εντοπισμό ζωνών 

υψηλού κινδύνου 

διάβρωσης ακτών. 

ΤΟΜΕΑΣ Β:  
Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Υπηρεσιών και 
Εργαλείων στην 
Παράκτια Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 2: 
Δημιουργία Ψηφιακών 

Υπηρεσιών με τη χρήση 

Δεδομένων Παρατήρησης 

Γης 

2η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Παροχή 

Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για την 

18 μήνες 

 

Με την Υπογραφή 

της Σύμβασης 
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αναλυτική 

προσομοίωση της 

διάβρωσης ακτών 

στις πιλοτικές 

περιοχές του έργου. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Ψηφιακές 

Χαρτογραφικές 

Υπηρεσίες με τη 

χρήση Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης. 

1η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη 

εργαλείων 

προσομοίωσης και 

υπολογισμού της 

τρωτότητας της 

ακτογραμμής σε 

διάβρωση και 

κατάκλυση. 

Εντοπισμός ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

ορισμός πιλοτικών 

περιοχών του έργου. 

2η ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΥ: Ανάπτυξη 

εργαλείων 

προσομοίωσης και 

αναλυτικού 

υπολογισμού της 

διάβρωσης ακτών 

στις πιλοτικές 

περιοχές. 

Πακέτο Εργασίας 3: 
Εντοπισμός των Ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

μελέτη του κινδύνου της 

διάβρωσης υπό την 

επίδραση της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Εργαλεία 

προσομοίωσης του 

φαινομένου της 

Παράκτιας 

Διάβρωσης εξαιτίας 

της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

18 μήνες 

 

Με την Υπογραφή 

της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Συνάντηση εργασίας 

των εμπλεκόμενων 

φορέων 

ΤΟΜΕΑΣ Γ: 
Σχεδιασμός και 
Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 4: 
Δικτύωση Εμπλεκομένων 

Φορέων. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Σχέδιο 

πρωτοκόλλου 

συνεργασίας των 

εμπλεκομένων 

2 μήνες 

 

16 μήνες από την 
υπογραφή της 

Σύμβασης 
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φορέων 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Σεμινάριο 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των 

υπαλλήλων της 

αρμόδιας Διεύθυνσης 

της  ΠΚΜ πάνω στη 

λειτουργία και τη 

χρήση του 

Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

Πακέτο Εργασίας 5: 
Κατάρτιση Δημοσίων 

Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 : 

Εκπαιδευτικό υλικό 

και οδηγός χρήσης 

του Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

2 μήνες 

 

16 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

Πακέτο Εργασίας 6: 
Αξιολόγηση εναλλακτικών 

στρατηγικών 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και ανάπτυξης 

της παράκτιας ζώνης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : Σχέδιο 

ολοκληρωμένων 

εναλλακτικών 

στρατηγικών 

διαχείρισης και 

ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης  για 

την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. 

3 μήνες 

 

15 μήνες από την 
υπογραφή της 

Σύμβασης 
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β) Χρονοδιάγραμμα υποβολής και μορφή παραδοτέων 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ* 

ΜΗΝΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Μελέτη Εφαρμογής 
Μ 

Εως τον 1ο 

μήνα 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ:  

Ανάπτυξη της 

Κεντρικής 

Γεωγραφικής Βάσης 

Δεδομένων του 

Συστήματος 

ΑΝ, Σ 
 Έως τον 6ο 

μήνα 

Τομέας Α: 
Ανάπτυξη Κεντρικού 
Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: 
Δημιουργία Ψηφιακού 

Κελύφους του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της Παράκτιας 

Ζώνης. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : 

Ψηφιακό Κέλυφος του 

Συστήματος 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης, που 

περιλαμβάνει την 

Γεωγραφική Βάση 

Δεδομένων, και την 

Πλατφόρμας Διάχυσης 

Γεωχωρικών 

Δεδομένων - Web GIS. 

ΑΝ, Σ, Λ,Δ 
Έως τον 

18οςμήνα 

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη αλγορίθμων 

αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

παρατήρησης γης. 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για τον 

εντοπισμό ζωνών 

υψηλού κινδύνου 

διάβρωσης ακτών. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 6ο 

μήνα 

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Παροχή Ψηφιακών 

Χαρτογραφικών 

Υπηρεσιών για την 

αναλυτική 

προσομοίωση της 

διάβρωσης ακτών στις 

πιλοτικές περιοχές του 

έργου. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 12ο 

μήνα 

ΤΟΜΕΑΣ Β:  
Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Υπηρεσιών και 
Εργαλείων στην 
Παράκτια Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 2: 
Δημιουργία Ψηφιακών 

Υπηρεσιών με τη χρήση 

Δεδομένων Παρατήρησης 

Γης 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Ψηφιακές ΑΝ, Λ, Υπ Έως τον 18ο 

μήνα 
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Χαρτογραφικές 

Υπηρεσίες με τη χρήση 

Δεδομένων 

Παρατήρησης Γης. 

1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και 

υπολογισμού της 

τρωτότητας της 

ακτογραμμής σε 

διάβρωση και 

κατάκλυση. 

Εντοπισμός ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

ορισμός πιλοτικών 

περιοχών του έργου. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 6ο 

μήνα 

2η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ: 

Ανάπτυξη εργαλείων 

προσομοίωσης και 

αναλυτικού 

υπολογισμού της 

διάβρωσης ακτών στις 

πιλοτικές περιοχές. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 12ο 

μήνα 

Πακέτο Εργασίας 3: 
Εντοπισμός των Ζωνών 

υψηλού κινδύνου και 

μελέτη του κινδύνου της 

διάβρωσης υπό την 

επίδραση της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Εργαλεία 

προσομοίωσης του 

φαινομένου της 

Παράκτιας Διάβρωσης 

εξαιτίας της 

Κλιματικής Αλλαγής. 

ΑΝ, Λ, Υπ 
Έως τον 16ο 

μήνα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Συνάντηση εργασίας 

των εμπλεκόμενων 

φορέων 

ΑΛ 
Έως τον 18ο 

μήνα 
Πακέτο Εργασίας 4: 
Δικτύωση Εμπλεκομένων 

Φορέων. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Σχέδιο 

πρωτοκόλλου 

συνεργασίας των 

εμπλεκομένων 

φορέων 

Μ 
Έως τον 18ο 

μήνα 

ΤΟΜΕΑΣ Γ: 
Σχεδιασμός και 
Διαχείριση 
Παράκτιου Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 5: 
Κατάρτιση Δημοσίων 

Υπαλλήλων της Π.Κ.Μ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Σεμινάριο 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των 

υπαλλήλων της 

αρμόδιας Διεύθυνσης 

της  ΠΚΜ πάνω στη 

λειτουργία και τη 

χρήση του Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

ΑΛ Έως τον 18ο 

μήνα 
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Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 : 

Εκπαιδευτικό υλικό 

και οδηγός χρήσης του 

Συστήματος 

Παρατηρητηρίου 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης 

ΑΛ 
Έως τον 18ο 

μήνα 

Πακέτο Εργασίας 6: 
Αξιολόγηση εναλλακτικών 

στρατηγικών 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και ανάπτυξης 

της παράκτιας ζώνης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : Σχέδιο 

ολοκληρωμένων 

εναλλακτικών 

στρατηγικών 

διαχείρισης και 

ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης  για 

την προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. 

Μ 
Έως τον 18ο 

μήνα 

*ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό),Σ (Σύστημα), Δ (Δεδομένα) Υπ (Υπηρεσία), ΑΛ 

(Άλλο) 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνούν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε 
περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά δικαιολογημένες συνθήκες ύστερα από τη γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου της Π.Κ.Μ και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω έργου, που ορίζεται σε 18 μήνες από υπογραφής της, μπορεί να 

μετατίθεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό 

αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης διάρκειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 

υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

10.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τις τμηματικές  προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

τροποποιήσεων. 
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Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 

άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

10.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 

μέχρι λήξης του χρόνου της μετάθεσης διάρκειας που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης 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, 

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. 

10.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
Η ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτή τη 

σύμβαση σε οποιαδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που 

παρέχεται μόνον εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας και θα 

αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 

Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια. 

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα 

Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν αναιρεί την 

εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας. 
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Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και αφού 

αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Με Εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
αναδόχου εταιρείας 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 MEΤΙΤΛΟ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΠΡΟΣΦΡΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΤΟΜΕΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟ- 

ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΤΟΜΕΑΣ Α:                                                      
Ανάπτυξη 
Κεντρικού 
Κελύφους 

Πακέτο Εργασίας 1: 
 Δημιουργία Ψηφιακού 

Κελύφους του Συστήματος 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης. 

22    

Πακέτο Εργασίας 2: 
Δημιουργία Ψηφιακών 

Υπηρεσιών με τη χρήση 
Δεδομένων Παρατήρησης Γης 

99    
ΤΟΜΕΑΣ Β:                        
Ανάπτυξη 

Ψηφιακών 
Υπηρεσιών 

και Εργαλείων 
στην 

Παράκτια 
Ζώνη 

Πακέτο Εργασίας 3: 
Εντοπισμός των Ζωνών υψηλού 

κινδύνου και μελέτη του 

κινδύνου της διάβρωσης υπό την 

επίδραση της Κλιματικής 

Αλλαγής. 

123    

Πακέτο Εργασίας 4: 
Δικτύωση Εμπλεκομένων 

Φορέων. 
2    

ΤΟΜΕΑΣ Γ:                                                                                  
Σχεδιασμός 

και 
Διαχείριση 
Παράκτιου 

Χώρου 

Πακέτο Εργασίας 5: 
Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων 

της Π.Κ.Μ 
1    
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Πακέτο Εργασίας 6: 
 Αξιολόγηση εναλλακτικών 

στρατηγικών ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και ανάπτυξης της 

παράκτιας ζώνης. 

15    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
  

  

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  

Φ.Π.Α. 24% 
  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
  

 

 

 

Τόπος, ημερομηνία, 

Ο προσφέρων 

(Υπογραφή ,σφραγίδα) 
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