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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου : «Υπηρεσίες ανάπτυξης 

λογισμικού  στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο 

“COoperative loGISTICS for sustainable mobility of goods” (Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων 

συνεργατικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιώσιμη διακίνηση εμπορευμάτων), με 

ακρωνύμιο CO-GISTICS” 
    
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του οποίου η τροποποίηση 
εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016) 
 
3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
4.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 
  
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

6.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” 

7.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

8.Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) 
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9.Την αριθμ.584/11-04-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 

έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

 
10.Το αριθμ.136247(417)/05-04-2017 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας -Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών 
  
11.Την αριθμ.120320/3137/13-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1385), (ΑΔΑ:6ΝΣΥ7ΛΛ-ΙΘΒ, ΑΔΑΜ: 
16REQ006069069) η  οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. με α/α 1256 
ποσού Δέκα εννέα χιλιάδων Ευρώ (19.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 
02.21.01.723.9899.ξα.01. 
 
12.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/Β΄/10-2-2017) και την αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περιφερειάρχη  Κεντρικής Μακεδονίας περί 
“Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/6-3-2017 
 
 
  
     Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με το άρθρο 118 του  

Ν.4412/2016 για την ανάθεση: «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού  στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “COoperative loGISTICS for sustainable mobility of 

goods” (Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων συνεργατικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για 

τη βιώσιμη διακίνηση εμπορευμάτων), με ακρωνύμιο CO-GISTICS”, με κριτήριο αξιολόγησης  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Εννέα Χιλιάδων Ευρώ 

(19.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (15.322,58€ άνευ Φ.Π.Α.). 

 Η παρούσα  Πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις φυσικών προσώπων (ατομικών 

επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει ήδη 

συσταθεί, οι οποίες εξειδικεύονται στην εγκατάσταση ή/και συντήρηση συστημάτων φωτεινής 

σηματοδότησης και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 
                                                1. Αντικείμενο έργου 

  
Αντικείμενο του έργου είναι η πιλοτική εφαρμογή διαφόρων τεχνολογιών συνεργατικών συστημάτων 

κινητικότητας μεταφορών (για εμπορευματικές μεταφορές), στοχεύοντας στην επίδειξη της ωριμότητας τους 

καθώς και των πλεονεκτημάτων τους και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση 

Δικτύων Επικοινωνίας, Περιεχομένου και Τεχνολογίας), μέσω του προγράμματος ICT PSP 20132 και είναι 

ενταγμένο στον αναπτυξιακό ΚΑΕ 01.723.9899. 

 

Το έργο καλύπτει τη θεματική περιοχή «Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για έξυπνες πόλεις» (ICT 

for "smart" cities) και συγκεκριμένα τον άξονα 1.2 «Συνεργατικά συστήματα μεταφορών για έξυπνη κινητικότητα» 

(Cooperative transport systems for smart mobility). 
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Οι πιλοτικές εφαρμογές της Θεσσαλονίκης είναι:  

●Energy Efficient Intersection Service- EEIS (Υπηρεσία ενημέρωσης βέλτιστης ταχύτητας για εξοικονόμηση 

ενέργειας) και  

●Road Hazard Warning – RHW (Ειδοποίηση κινδύνου στο δρόμο) στον άξονα της οδού Τσιμισκή και στην 

Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.  
 
Επίσης, μόνο στην Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθούν και οι υπηρεσίες: 

● Energy efficient routes (Υπηρεσία ενημέρωσης βέλτιστης διαδρομής για εξοικονόμηση ενέργειας) και 

● Cooperative technologies for improved travel time reliability (Υπηρεσία ενημέρωσης χρόνου ταξιδίου).   

 
 
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, και για την εφαρμογή Energy Efficient Intersection Service- EEIS (Υπηρεσία 

ενημέρωσης βέλτιστης ταχύτητας για εξοικονόμηση ενέργειας), προβλέπεται η ενσωμάτωση έως 6 

σηματοδοτούμενων κόμβων του κύριου οδικού δικτύου της Δυτικής Θεσσαλονίκης,  στην πιλοτική λειτουργία 

εφαρμογής ενημέρωσης των επαγγελματιών οδηγών επί tablet.  

Η εφαρμογή αυτή, που έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που επίσης συμμετέχει στο έργο ως εταίρος, παρέχει στους οδηγούς: 

● Υπηρεσία ενημέρωσης για  την προβλεπόμενη διάρκεια της  πράσινης και κόκκινης ένδειξης των σχετικών 

φωτεινών σηματοδοτών καθώς και  

● την προτεινόμενη ταχύτητα πορείας ώστε το όχημα να κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας, μείωσης του 

χρόνου αναμονής στον κόμβο και μείωσης εκπομπής ρύπων.  

 

Η Υπηρεσία ενημέρωσης αυτή είναι γνωστή στην Διεθνή βιβλιογραφία ως Green Light Optimal Speed Advisory 

(GLOSA). Για την πιλοτική λειτουργία απαιτείται η εφαρμογή του tablet να λαμβάνει από τον ρυθμιστή 

κυκλοφορίας ενημέρωση όταν αλλάζει κάποια φωτεινή ένδειξη, ή όταν αλλάζει το τρέχον σηματοδοτικό 

πρόγραμμα, όπως επίσης και την προβλεπόμενη διάρκεια των ενδείξεων των σηματοδοτών, η οποία είναι γνωστή 

από τον εκάστοτε προγραμματισμό του κάθε ρυθμιστή. 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι αντιστοίχως η παροχή υπηρεσιών για την 

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ 

TABLET».  

 

1.1.Αντικείμενο του αναδόχου είναι τα εξής: 

 

Ο πάροχος των υπηρεσιών οφείλει να προσφέρει την τεχνική λύση για την μεταφορά της πληροφορίας από τους 

ρυθμιστές κυκλοφορίας, στην εφαρμογή του tablet, με τον τρόπο που περιγράφεται  παράγραφο 1 της  παρούσας 

πρόσκλησης. Η προτεινόμενη τεχνική λύση δεν θα πρέπει να επηρεάζει τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας της 

φωτεινής σηματοδότησης. 
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Ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού για την ανάπτυξη ενδιάμεσου προγράμματος 

λογισμικού που αφενός θα λαμβάνει τις ενημερώσεις από τους επιλεγμένους ρυθμιστές κυκλοφορίας (απευθείας ή 

μέσω συστήματος τηλεπιτήρησης ή με άλλον τρόπο που θα πρέπει να περιγράψει), και αφετέρου θα δημιουργεί 

τυποποιημένα μηνύματα τα οποία θα αποστέλλει στην εφαρμογή του tablet με τον ενδεδειγμένο τρόπο σύμφωνα 

με το προτεινόμενο από το ΕΚΕΤΑ πρωτόκολλο επικοινωνίας που βασίζεται στα διεθνή standards για την παροχή 

της Υπηρεσίας ενημέρωσης προς οδηγούς, GLOSA.  
Επίσης θα προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης (που περιλαμβάνουν φιλοξενία και τεχνική υποστήριξη) για το λογισμικό 

που θα υλοποιηθεί για 1 έτος από την παράδοση του 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τις παρακάτω εργασίες: 

 

 Ανάπτυξη κεντρικής εφαρμογής λογισμικού και των web services σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας. 

 Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Επικοινωνίας με τους επιτηρούμενους κόμβους και τα tablet  

 Δημιουργία των τοπογραφικών σχεδίων και ενσωμάτωση τους στα αντίστοιχα μηνύματα 

TOPO για τους κόμβους που θα επιλεγούν για την πιλοτική εφαρμογή. Τα τοπογραφικά σχέδια 

θα πρέπει να υποβληθούν επίσης ως χωριστά παραδοτέα σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή 

(*.dwg)  

 12-μηνη εγγύηση του λογισμικού που περιλαμβάνει και την δωρεάν φιλοξενία της κεντρικής 

εφαρμογής και των web services σε εξυπηρετητή (εξυπηρετητή – Server όπως αναφέρεται 

στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσης). Επομένως ο εξυπηρετητής θα πρέπει να δοθεί με την μορφή 

«Infrastructure as Service». Μετά το πέρας των 12 μηνών ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση 

για φιλοξενία της εφαρμογής και θα πρέπει αυτή να δοθεί στην Υπηρεσία 

 

Ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να καλύψει τα τηλεπικοινωνιακά κόστη ασύρματης πρόσβασης με τους 

επιτηρούμενους κόμβους και με τα tablet (GPRS/3G/4G 

1.2. Περιοχή εφαρμογής  

Η περιοχή εφαρμογής και οι πιθανοί κόμβοι που θα ενσωματωθούν στην πιλοτική εφαρμογή, παρουσιάζονται στο 

σχήμα που ακολουθεί. Η πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί για όλους ή για ένα υποσύνολο των κόμβων που 

παρουσιάζονται, σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου στην τεχνική του προσφορά. Ο αριθμός των κόμβων  

που θα ενσωματωθούν στην πιλοτική εφαρμογή θα είναι τρεις (3), και οι ιδιαιτερότητες του κάθε κόμβου 

σχετικά με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σηματορύθμισης είναι οι εξής:  

 

 E.O. Έδεσσας – ΠΕΟ Κιλκίς  

Δεν υπάρχει επενέργεια από την κυκλοφορία. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται είναι σταθερού χρόνου. 

Η διάρκεια των φωτεινών ενδείξεων είναι προκαθορισμένη και σταθερή για κάθε εφαρμοζόμενο 

πρόγραμμα.  
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 Διαβατά κόμβος LIDL 

Δεν υπάρχει επενέργεια από την κυκλοφορία. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται είναι σταθερού χρόνου. 

Η διάρκεια των φωτεινών ενδείξεων είναι προκαθορισμένη και σταθερή για κάθε εφαρμοζόμενο 

πρόγραμμα.  

 

 Ε.Ο. Έδεσσας κόμβος Γέφυρας 

Δεν υπάρχει επενέργεια από την κυκλοφορία. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται είναι σταθερού χρόνου. Η 

διάρκεια των φωτεινών ενδείξεων είναι προκαθορισμένη και σταθερή για κάθε εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. 
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1.3 Αρχιτεκτονική 
 
Η υπηρεσία ενημέρωσης GLOSA βασίζεται στην ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή 

standards ανάμεσα στα μέρη του συστήματος. Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στα μηνύματα «γεννιέται» στον 

επιτηρούμενο κόμβο, και πρέπει να καταλήξει στην εφαρμογή στο tablet στο όχημα του οδηγού.  

Τα τυποποιημένα μηνήματα είναι τα παρακάτω: 

 

 
Όνομα τυποποιημένου 
μηνύματος 

Standard Πληροφορία που περιλαμβάνεται 

SPAT Τρέχουσα φάση προγράμματος, πρόβλεψη αλλαγής 
φάσης  και time stamp λήψης της πληροφορίας 

TOPO 

CEN TC278 WG 
16/ISO TC204 WG 
18 Γεωμετρία και χαρακτηριστικά κόμβου 

CAM ETSI TC ITS WG 1 - 6 
[CAM] 

Θέση, είδος, κατεύθυνση, ταχύτητα και επιτάχυνση 
οχήματος  

 
 
 
Τα μέρη του συστήματος που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή είναι τα παρακάτω: 
 
 
Φυσικός εξοπλισμός Λογισμικό 
Κεντρικός εξυπηρετητής – Server Εφαρμογή Λογισμικού για την 

δημιουργία των τυποποιημένων 
μηνυμάτων και ανταλλαγή τους με το 
tablet    

Tablet στο όχημα Υφιστάμενη Εφαρμογή που παρέχει 
Υπηρεσία ενημέρωσης για τον χρόνο 
πρασίνου ή κόκκινου που απομένει 
καθώς και προτεινόμενη ταχύτητα 
πορείας ώστε το όχημα να κινηθεί 
βέλτιστα από άποψη ασφάλειας και 
μείωσης εκπομπής ρύπων 

 
 
Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας 
GLOSA είναι η παρακάτω: 

 Στον επιτηρούμενο κόμβο συλλέγεται η απαραίτητη πληροφορία με τις τρέχουσες ενδείξεις των 
σηματοδοτών και αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον κεντρικό εξυπηρετητή. Η συλλογή της απαραίτητης 
πληροφορίας μπορεί να γίνει με όποιο τρόπο επιλέξει ο Ανάδοχος, χωρίς παρέμβαση στο ερμάριο του 
εκάστοτε ρυθμιστή κυκλοφορίας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να περιγράψει 
την μέθοδο αναλυτικά και να δεσμευτεί στην τεχνική του περιγραφή, στην αξιόπιστη αναγνώριση των 
σηματοδοτικών ενδείξεων. 

 Στον κεντρικό εξυπηρετητή φιλοξενείται η εφαρμογή που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος, η οποία θα 
παραλαμβάνει την πληροφορία από τους επιτηρούμενους κόμβους ώστε να δημιουργεί τα μηνύματα SPAT 
και TOPO, τα οποία θα διαχέει προς 3α συστήματα σε μορφή web service. 

 H εφαρμογή στο tablet επί του οχήματος λαμβάνει τα μηνύματα SPAT και TOPO από το web service και 
με βάση τα δεδομένα GPS του tablet και την πληροφορία από τα μηνύματα, εξάγει εκτιμήσεις για την 
βέλτιστη ταχύτητα του οχήματος με στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων. Η συμβουλή για τη 
ταχύτητα καθως και ο χρόνος που απομένει για πράσινο ή κόκκινο παρουσιάζεται στον οδηγό μέσω 
διεπαφής χρήσης της εφαρμογής στο tablet 
 

 Η εφαρμογή στο tablet επιστρέφει το μήνυμα CAM στην εφαρμογή που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος στον 
κεντρικό εξυπηρετητή. Τα μηνύματα CAM θα πρέπει να είναι αποθηκεύονται και να είναι διαθέσιμα προς 
αξιοποίηση από τρίτα συστήματα με μέθοδο που θα περιγράψει ο υποψήφιος ανάδοχος.  Η επικοινωνία 
ανάμεσα στους επιτηρούμενους κόμβους και την κεντρική εφαρμογή που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος θα 
γίνεται μέσω δικτύου GPRS/3G/4G.  Η επικοινωνία ανάμεσα στην κεντρική εφαρμογή και την εφαρμογή 
στο tablet θα γίνεται μέσω δικτύου 3G/4G. Επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη 
καθυστέρηση στη μετάδοση όπως και οι αναμενόμενες -συχνές σε ορισμένες περιπτώσεις διακοπές στην 
επικοινωνία λόγω αστοχίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή άλλων εξωγενών παραγόντων. 
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                                              2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Η ολοκλήρωση των εργασιών ενσωμάτωσης των επιλεγμένων κόμβων στην πιλοτική εφαρμογή, 

συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων καλής λειτουργικότητας, θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει δώδεκα (12) μήνες δωρεάν συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και 

φιλοξενία του λογισμικού που θα αναπτύξει για την ενσωμάτωση των κόμβων στην πιλοτική 

εφαρμογή. 

                                           

                                     3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσού Δέκα εννέα χιλιάδων Ευρώ 

(19.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (15.322,58€ άνευ Φ.Π.Α.) η οποία θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.01.723.9899.ξα.01. 

 

Η πληρωμή της αμοιβής θα  καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των 

ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν προσκόμισης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού 

πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η 

οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται 

δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 

αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά 

τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες 

παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

                             
                         
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού  στο πλαίσιο των 

δράσεων του Έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “COoperative loGISTICS for 

sustainable mobility of goods” (Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων συνεργατικής διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιώσιμη διακίνηση εμπορευμάτων), με ακρωνύμιο CO-GISTICS” και να 

αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους 

(3) τρείς υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:  
 

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 
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Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   
 
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής:  

α) Kατάλογο των έργων της τελευταίας πενταετίας με αντικείμενο την εγκατάσταση ή/και 

συντήρηση συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται έγγραφο 

της αρμόδιας Υπηρεσίας(πρωτόκολλο παραλαβής/βεβαίωση καλής εκτέλεσης) εάν ο Πελάτης είναι 

Δημόσιος Φορέας ή δήλωση εάν ο πελάτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, όπου θα βεβαιώνονται τα 

στοιχεία του έργου, ο χρόνος εκτέλεσης, η περιγραφή του και η ορθή εκτέλεσή του.  

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις 

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

ε)  Λοιπά δικαιολογητικά  

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και 

η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις 

τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η σύσταση 
καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού   

 

 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα 
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε 
τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού 

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού   

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού 

 Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 
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Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 

 

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων 

ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την 

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, 

μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν 

τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ υποβάλλεται:  

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,  

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

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Β.Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος  

Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ την περιγραφή των υπηρεσιών υλοποίησης 

λογισμικού που προσφέρει ο υποψήφιος καθώς και τις προσφερόμενες εργασίες. 

 
 Γ.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος  

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε 

ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.   

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο 

χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου 

ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως 

οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου 

να κριθεί το αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.         
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5.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ               

  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016) 
 
                                                                              
                                            
                                            6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, 

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 22–05-2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Βασιλίσσης  

Όλγας 198, Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια την επόμενη 

ημέρα 23-05-2017 στις 10:00 π.μ.  με την συνδρομή των αρμόδιων υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης 

Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών, 

παρουσία των συμμετεχόντων, εφόσον επιθυμούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. 

   
 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να 

έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παρόν.  
 

Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα :  

● Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2313 319 897, Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας – Τμήμα  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών (κα  Λ.Τσώλη). 

● Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319655, Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.                                                            
     

                                                   
 

                                                                                                Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                                                                ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 
 
 

                                                                                               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ                                                            
 
                                                                                                          `     
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