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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

                     Θεσ/νίκη, 2 Ιουνίου 2017           
                     Αρ. Πρωτ.:  222275 (5637)  
                     ΑΔΑ: 71797ΛΛ-ΦΓΗ

 
Ταχ. Δ/νση                : Βασ. Όλγας 198
Ταχυδρομικός Κώδικας: 54008, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες              : Χριστίνα Κοτσαπουϊκη
Τηλ.                          : 2313 319908
Fax                           : 2313 319902
E- mail                      : C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύμβαση «Σχεδιασμός  και  υλοποίηση εφαρμογής  γεωγραφικού πληροφορια-

κού  συστήματος  που  αφορά στη  μεταποιητική  δραστηριότητα  στη
Μ.Ε.Θ.»

Ταξινόμηση κατά CPV 35721000-4: Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 60.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (προϋπολογισθείσα
δαπάνη άνευ ΦΠ.Α.: 48.387,10 € και ΦΠΑ 24% : 11.612,90 €)

Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονο-
μικού έτους 2017 και 2018 του Φορέα 721. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 
Διακήρυξης

222275 (5637) /2-6-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ."

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Καταχωρήθηκε στον Ελληνικό Τύπο και στο Διαδίκτυο:
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διαύγεια, Κ.Η.Μ.ΔH.Σ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας- τιμής 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Ημερομηνία: 21/6/2017 
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 15:00 μ.μ.
(ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ, 12 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΗΜΔΗΣ, 
άρθρο 121 ν. 4412/2016)

Ημερομηνία Διενέργειας 
Διαγωνισμού

Ημερομηνία: 22/6/2017
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 9:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη
Ισχύς προσφορών 365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
Κωδικός CPV 35721000-4: Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών

Αρ. πρωτ. Απόφασης Ανάληψης 
υποχρέωσης

αριθμ. 326878 (12116)/25-8-2016 (ΑΔΑ:7ΦΓΣ7ΛΛ-9ΜΖ) όπως επικαιροποιήθηκε
με την αριθμ. 92027(2431)/9-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΑΩ7ΛΛ-ΜΟΣ)

Αρ. πρωτ. Απόφασης Ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης

165400/4267/28-4-2017 (ΑΔΑ:7ΗΦΒ7ΛΛ-ΛΕΖ)

Αριθμός Καταχώρησης Δέσμευσης Α/Α 864 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε., Α/Α 836 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής  του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. και Α/Α 1371 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής  του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής 
και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ
ΦΠ.Α.: 48.387,10 € και ΦΠΑ 24% : 11.612,90 €)

Διάρκεια Σύμβασης Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Κρατήσεις επί της τιμής των 
υπηρεσιών

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε:
α) κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011, όπως ισχύει και άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016)

Παρακράτηση Φόρου προμηθειών 
(άρθρο 64, παρ. 2 Ν. 4172/2013)

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος για την παροχή υπηρε-
σιών, ποσοστού 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Όλγας 198 

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54008

Χώρα Ελλάδα

Τηλέφωνο 2313 319908 

Φαξ 2313 319902

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr

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

Αρμόδιος για πληροφορίες Σύμφωνα με επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :

Είδος πληροφοριών ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Χριστίνα Κοτσαπουϊκη

(Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ.)
2313 319908 C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr

Σχετικά με το αντικείμενο Ελπίδα Μινοπούλου 
(Τμήμα Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας 
Μ.Ε.Θ.)

2313 325528 E.Minopoulou  @  pkm.gov.gr   

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Ο τίτλος του αντικειμένου της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής
γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.»

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά και δέκα
(48.387,10€) για ένα έτος, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% και κρατήσεων.

2.3 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων που στεγάζουν
Βιομηχανικές  και  Βιοτεχνικές  Επιχειρήσεις  παρουσιάζοντας  σημαντική  συγκέντρωση  τέτοιων  επιχειρήσεων  σε  επίπεδο
χώρας. Ως εκ τούτου, ο τομέας της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας αποτελεί βασική πολιτική για τη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα, η  Δ/νση Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και  οι  Δ/νσεις
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων
(στα πλαίσια των Ν. 3982/2011 & Ν. 3852/2010) .

Πιο συγκεκριμένα, κάθε Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας είναι αρμόδια στα πλαίσια του Ν.
3982/2011, όπως ισχύει για τη έκδοση / τροποποίηση αδειών εγκατάστασης, αδειών λειτουργίας καθώς και χορήγησης
προθεσμιών για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά των μεταποιητικών ή συναφών επιχειρήσεων μετά από αίτηση των
τελευταίων.

Η  Δ/νση  Περιβάλλοντος  Βιομηχανίας,  Ενέργειας  και  Φυσικών  Πόρων  (ΠΚΜ),  έχει  αναλάβει  την  οργάνωση  και  τον
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ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

συντονισμό  μιας  ενιαίας  περιφερειακής  πολιτικής  στους  τομείς  της  Βιομηχανίας,  των  Τεχνικών  Επαγγελμάτων,  της
Ενέργειας και των Φυσικών πόρων σε όλη την Περιφέρεια της Κ.Μ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών του εν λόγω διαγωνισμού, περιλαμβάνονται στο Μέρος Α :
Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης). 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του  ν.  4387/2016,  μέτρα   εφαρμογής  των  δημοσιονομικών  στόχων  και  μεταρρυθμίσεων,  μέτρα  κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις.”

 της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας  και  Ανάπτυξης",  (ΦΕΚ
1781/T’ B’/23-5-2017)

 της  αριθμ.  πρωτ.  3468  /30-5-2017  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ:  ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)  περί
ενημέρωσης για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α.
ΚΗΜΔΗΣ

 του ν.2362/1995 «Περί  Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και  άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄247/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του ν.4270/2014

 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.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και
του  ν.4127/2013  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  Α΄167/23-7-2013)  άρθρο  64  σχετικά  με  τους  συντελεστές
παρακράτησης φόρου

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες
διατάξεις”,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αρ. Φ. 150/ τ. Α'/10-7-2007)

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

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
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 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του  ν. 4389/2016  (ΦΕΚ  94/Α'/27-5-2016)  "Επείγουσες  διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της  συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα το άρθρο 52. 

 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.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων

λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

 της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698)

 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.

 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 81320
& 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-
2016). 

 του  ν.3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)

 του  ν.4071/2012  "Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την αποκεντρωμένη  διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

 της  αριθμ.  722/9-5-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  περί  συγκρότησης  της  Τριμελούς
Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:Ω6Π87ΛΛ-Χ0Φ)

 της  αριθμ.  724/9-5-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  περί  συγκρότησης  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:Ω2ΧΜ7ΛΛ-2ΘΥ)

 της ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2007 για
τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)

 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/ Τ' Α'/ 22-9-2010) "Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την
Οδηγία  2007/2/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  14ης  Μαρτίου  2007  και  άλλες
διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και
άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α').

 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Τ' Α'/31-10-2014) "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και  δεδομένων  του  δημόσιου  τομέα,  τροποποίηση  του  ν.  3448/2006  (Α΄  57),  προσαρμογή  της  εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις"

  του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Τ. Α'/17-6-2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
             μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"

  του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"  
 της υπ΄ αριθμ. 28/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί «Έγκρισης προγραμμάτων

Επενδυτικών Δαπανών έτους  2016 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας,  Κιλκίς,  Πέλλας,  Πιερίας,  Σερρών,
Χαλκιδικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'
αριθμ.  22/2017  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Π.Κ.Μ.  περί  “Κατάρτισης  Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  χρηματοδοτούμενων  από Ίδιους  Πόρους
2017” (ΑΔΑ: 6ΞΗΙ7ΛΛ-ΦΘΦ)

 του  αριθμ. πρωτ. 531841 (1922)/23-12-2016 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. περί διαβίβασης τεχνικών προδιαγραφών για το έργο: "Σχεδιασμός και υλοποίηση
εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ."

 της  αριθμ.  πρωτ.  326878  (12116)/25-8-2016  (ΑΔΑ:7ΦΓΣ7ΛΛ-9ΜΖ)  (ΑΔΑΜ:16REQ005032894)  (εγκεκριμένο
πρωτογενές) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,  του οικονομικού έτους 2016, όπως επικαιροποιήθηκε με την
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ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

αριθμ.  πρωτ.  92027(2431)/9-3-2017  (ΑΔΑ:  ΩΓΑΩ7ΛΛ-ΜΟΣ)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  επόμενου
οικονομικού  έτους,  ήτοι  του  οικονομικού  έτους  2017 κατόπιν  του  ΑΔΑΜ:  16REQ004871788  πρωτογενούς
αιτήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. και εν συνεχεία
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 165400/4267/28-4-2017 μερική ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
του  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  Π.Κ.Μ.
(ΑΔΑ:7ΗΦΒ7ΛΛ-ΛΕΖ) του οικονομικού έτους 2017 και 2018.

 της  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφασης  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  της  αριθμ.ΓΠΚΜ  οικ.642/20-2-2017  απόφασης  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)

 του  αριθμ.  πρωτ.  538918  (20515)/10-3-2017  εγγράφου  του  Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  της  Διεύθυνσης
Οικονομικού Π.Κ.Μ. περί παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με το έργο "Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής
γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ."

 του αριθμ. πρωτ. Οικ11410/381/22-3-2017 απαντητικού εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας,
Ενέργειας  και  Φυσικών  Πόρων  Π.Κ.Μ.  περί  παροχής  διευκρινίσεων  αναφορικά  με  το  έργο  "Σχεδιασμός  και
υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα
στη Μ.Ε.Θ."

 της αριθμ.  827/30-5-2017  (ΑΔΑ:6ΟΦΣ7ΛΛ-77Ε) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά
έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

 της κάθε άλλης σχετικής διάταξης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.
 της αριθμ. 226/14-11-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί εγκρίσεως προϋπολογισμού

για το έτος 2017, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 58/10-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Π.Κ.Μ. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016)

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει  με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Σύμφωνα και με το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016, μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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.),

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

7

17PROC006302827 2017-06-09



“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

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.1

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται  έναντι  της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.3  

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   (Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121  Ν.4412/2016)

7.1. Έγγραφα σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :

α)  Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό)
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

7.2  Σειρά ισχύος

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφω-
νίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:

1. Η σύμβαση (συμφωνητικό).
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
4.  Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

7.3  Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρομή :
http://www.pkm.gov.gr, στην ενότητα "Προκηρύξεις".

7.4  Διευκρινίσεις –Συμπληρωματικές πληροφορίες  (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

1 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος  I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
3 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις, κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται  εγγράφως από την Αναθέτουσα
Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω ανα-
φερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για  τυχόν  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  εφαρμόζονται  τα  αναφερόμενα  στην  παρ  4  του  άρθρου  97  του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9 :  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα  διακήρυξη  και  τα  Παραρτήματά  αυτής  δημοσιεύονται  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  66  του
Ν.4412/2016.
Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το Ν.3861/2010, όπως
ισχύει.
Η παρούσα διακήρυξη  μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της,
ΤΕΥΔ,  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς)  αναρτάται  και  στον  δικτυακό  τόπο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  :
www.pkm.gov.gr.
Η παρούσα διακήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το
άρθρο 379 του Ν. 4412/2016 & το άρθρο 4 του ΠΔ 118/07 (όπως ισχύει σήμερα).

ΑΡΘΡΟ 10  :  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας- τιμής .

ΑΡΘΡΟ 11  :  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) 

11.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί  Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομι-
κών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρ-
κτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και
73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.

11.2  ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ-
ΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας
Αρχής, σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF,αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυν-
ση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα
αρχή σε έντυπη μορφή.

11.3  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας (Παράρτημα VI), είναι οι εξής:

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 , όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος
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ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προ-
σκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 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 συνάρ -
τηση 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 φο -
ρέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης πα-
ραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),  σύμφωνα με τα ειδι-
κότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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.
Επίσης,  δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός,  σύμφωνα με  την  παρούσα περίπτωση,  θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του ,  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδι-
κής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
να μη 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 λειτουργί-
ας.

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και
5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.

ΣΤ)  Να είναι  εγγεγραμμένος ο οικονομικός φορέας  στο οικείο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (επιμελητήριο) που
τηρείται  στο  κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  του,  όπως περιγράφεται  στο  Παράρτημα XI  του Προσαρτήματος  Α'  του
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ν.4412/2016.

Ζ) Ο συνολικός κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2013,
2014   και   2015)  να είναι   μεγαλύτερος   του   100%   του   προϋπολογισμού   του   υπό   ανάθεση   έργου,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (60.000 ευρώ). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται
για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  των  τριών  (3)  τελευταίων  διαχειριστικών  χρήσεων,  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις
δραστηριοποιείται. Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β,  Γ , Δ , Ε, ΣΤ και Ζ.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις
συμμετοχής  Α,  Β,  Γ,  Δ,  Ε,  ΣΤ  και  Ζ  και  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  άρθρο  16  της παρούσας  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

11.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο 
από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση,
και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος VI
της παρούσας
-Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς 
- To μέρος II.B συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
-  To μέρος II.Γ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς (βλέπε άρθρο 11.6 της παρούσας)
-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς (βλέπε άρθρο 11.6 της παρούσας).
- Το μέρος  ΙΙI.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος  ΙΙI.B συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος  ΙΙI.Γ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος  ΙV.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
-Το μέρος IV.B  συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
-Το μέρος V  συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και  την υπογραφή του κατά νόμο
υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι :
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε

φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 11.5 της παρούσας)

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε
όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 

11.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επι -
λεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β)  Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής]  και συ-
μπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα.
γ) Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν  χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι
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πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
δ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Ανα-
θέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακο-
λουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

11.6  Στήριξη στις  ικανότητες  άλλων φορέων  (Άρθρο 78  Ν.  4412/2016) - Υπεργολαβία  (Άρθρα 58  και  131
Ν.4412/2016)

α)  Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τη στήριξή
του στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής της παρούσας διακή -
ρυξης, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.

β)  Η  Αρχή απαιτεί  από τον προσφέροντα να αναφέρει  στην προσφορά του  το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που
προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή    υπεργολαβίας  σε  τρίτους  ,  καθώς  και  τους  υπεργολάβους  που  προτείνει,
συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.

γ)  Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016,  όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει  το 30%,  τότε υποβάλλει  υποχρεωτικά
χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ
του  ΤΕΥΔ  για  καθέναν  από  τον/τους  υπεργολάβο/ους,  προκειμένου  να  επαληθευτεί  η  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει
ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12:  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 
121 του N.4412/2016)

12.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στα γραφεία της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ.Μ. και συ-
γκεκριμένα στην αίθουσα Πνεύμα, στη διεύθυνση: Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54008, Θεσ/νίκη,ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις 22/6/2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνι-
σμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).  

12.2  Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται καθημερινά  από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.  στο πρωτόκολλο της Ανα-
θέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση της παραγράφου 12.1, ως άνω.

Οι προσφορές υποβάλλονται με :
(α)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή.

   Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι
των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Προμη-
θειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.),  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών,
δηλαδή μέχρι και τις 21/6/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
    Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυ -
δρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
    Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκ-
πρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστη-
μένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει
ως μη κανονικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομι -
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κοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β)
Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπου-
δαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή
δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει
τις προθεσμίες. 
    Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. (σχετικά με τη διαδικασία επι -
λογής – Χριστίνα Κοτσαπουϊκη, τηλ. 2313 319908, Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. και
σχετικά με το αντικείμενο- Ελπίδα Μινοπούλου, τηλ.2313 325528, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μ.Ε.Θ.).

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
-ΓΛΩΣΣΑ  -ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)

13.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

(Πρωτόκολλο)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,

αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) "Παροχή υπηρεσιών του έργου: "Σχεδια-

σμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δρα-
στηριότητα στη Μ.Ε.Θ.""

Αριθμός Διακήρυξης : 222275 (5637) /2-6-2017
Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

(Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54008)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  21-6-2017

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ.13.2.A της παρού-
σας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 13.2.B της παρούσας). Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικο-
νομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 13.2.Γ της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα κατα-
τεθούν σε δύο (2) αντίτυπα.

13.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

13.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:

1. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
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2. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και στην οποία πρέπει να αναφέρει ότι: α) η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εται-
ρεία για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, β) πληροί
τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό, γ) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των τε-
χνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δ) ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ε) ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Στην αίτηση συμμετοχής δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία
θα τροποποιεί τους όρους της σύμβασης. 
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου ως  ακολούθως:
α)  Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση κα-
θώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο), το Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευ-
σης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) και το Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσω-
πούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγρα-
φα).
β)   Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου κατα-
στατικού και το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού (φωτοαντί-
γραφο).
γ)  Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.) φωτο-
αντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίη-
σης.
δ)   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.   
Ο ι 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. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα. 
4. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20.1  της παρούσας. σύμφωνα με τον πίνακα του
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης
5. Συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα αποδεικνύουν τα κάτωθι:
 1. Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να έχει υλοποιήσει
επιτυχημένα, κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), δύο τουλάχιστον σύνθετα έργα γεω-πληροφορικής που να περιλαμ -
βάνει όλα τα ακόλουθα: 

a. Εγκατάσταση και λειτουργία κεντροποιημένου GIS, σε δικτυακό περιβάλλον (Web GIS), με ενιαία κεντροποιη-
μένη Βάση Δεδομένων .

   b. Εγκατάσταση και λειτουργία Βάσεων Δεδομένων (R.D.B.M.S.).
 c. Ανάπτυξη WEB GIS εφαρμογών

     2.   Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα, κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), ένα έργο
που να  περιλαμβάνει  ψηφιοποίηση  και  σάρωση,  με  χρήση  σαρωτή  (scanner),  τοπογραφικών  διαγραμμάτων,
χαρτών κ.λ.π. και μετατροπή αυτών των ηλεκτρονικών αρχείων, από ψηφιδωτή (Raster) σε διανυσματική (Vector)
μορφή, με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

    
    3.     Να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα, κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), πέντε τουλάχιστον σύνθετα έργα γεω-πλη-

ροφορικής που να αφορούν τη δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών  σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Οδηγίας INSPIRE και του Ν. 3882/2010 που να βασίζονται σε λύση τεχνολογικά ίδια με την  προσφερόμενη
προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το:

  Λογισμικό διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services), 
 Λογισμικό προσωρινής αποθήκευσης και προϋπολογισμού κανονικοποιημένων τμημάτων (tiles) 
 Λογισμικό ανάπτυξης διαδραστικών διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών
 Λογισμικό εξυπηρετητών καταλόγων μεταδεδομένων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών 
 Λογισμικό  ανάπτυξης διαδραστικών διαδικτυακών πυλών γεωχωρικών δεδομένων (geoportals). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Για  τα  συγκεκριμένα έργα να  μπορούν να  επιδειχθούν ανά πάσα  στιγμή διαδικτυακά οι  ενεργές  υπηρεσίες
Εξεύρεσης (Καταλόγου), Απεικόνισης (Θέασης) και Τηλεφόρτωσης.  

     4.      Να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα, κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), τρία σύνθετα έργα γεω-πληροφορικής που
να αφορούν τη δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
INSPIRE και του Ν. 3882/2010 οι υποδομές των οποίων να φιλοξενήθηκαν σε υπολογιστικό Κέντρο Δεδομένων
(datacenter)  στην  Ελλάδα  ή  το  εξωτερικό,  σε  περιβάλλον  εικονικών  μηχανών  (Virtualization),  με  διαχείριση
(Administration) της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων και των Εφαρμογών από τον πελάτη. 

5.     Να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα, κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), τρία σύνθετα έργα γεω-πληροφορικής που
να αφορούν τη δημιουργία υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές  της Οδηγίας
INSPIRE και του Ν. 3882/2010 που να περιλαμβάνουν Μοντελοποίηση και Γραμμογράφηση γεωχωρικών δεδο-
μένων βάσει προδιαγραφών Οδηγίας INSPIRE.

    6.      Να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα, κατά την τελευταία πενταετία (5-ετία), δύο τουλάχιστον σύνθετα έργα δημιουργίας
πύλης ανοικτών δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν. 4305/14.  

Για τα συγκεκριμένα έργα να μπορούν να επιδειχθούν ανά πάσα στιγμή διαδικτυακά οι υπηρεσίες που θα πρέπει να
είναι ενεργές και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δυνατότητες καταλόγου, θέασης και τηλεφόρτωσης.

13.2.Β  Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:

1. Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης,
με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσης τους,
2. Πρόταση μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις
απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών με -
λετών, την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών
και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης,
3. Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων, λαμβανομένου υπόψη του
συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,
4.  Οργανόγραμμα  και  έκθεση  τεκμηρίωσης  καθηκόντων  και  κατανομής  εργασιών  του  συντονιστή  και  της  ομάδας
μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της
δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το
βαθμό επιτυχίας της, και
5. Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την
απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 
6. Συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ως αποδεικτικά τεκμηρίωσης της παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης,
συντήρησης και υποστήριξης των συγκεκριμένων πακέτων λογισμικών που θα προσφέρει ως λύση. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει  τεκμηριωμένα, βάσει  της στελέχωσής του με πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό,  να μπορεί  να παρέχει  όσον
αφορά το  λογισμικό  που θα προσφέρει  (Λογισμικό διάχυσης  γεωχωρικών δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών,
Λογισμικό  προσωρινής  αποθήκευσης  και  προϋπολογισμού  κανονικοποιημένων  τμημάτων,  Λογισμικό  ανάπτυξης
διαδραστικών  διαδικτυακών  χαρτογραφικών  εφαρμογών,  Λογισμικό  εξυπηρετητών  καταλόγων  μεταδεδομένων
γεωχωρικών  δεδομένων  και  υπηρεσιών,  Λογισμικό  ανάπτυξης  διαδραστικών  διαδικτυακών  πυλών  γεωχωρικών
δεδομένων):

i. υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης που πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανα-
βάθμιση σε νέες εκδόσεις των λογισμικών και εκσφαλμάτωση (bug fixing), 

ii. βοήθεια στην παραμετροποίηση (configuration) των λογισμικών σε περιπτώσεις αλλαγών του συστήματος, 
iii. ενσωμάτωση λειτουργιών υποστήριξης καινούριων προτύπων, 
iv. διατήρηση λειτουργιών επικοινωνίας με νέες εκδόσεις προτύπων επικοινωνίας
v. επαλήθευση  καταλληλότητας  χρησιμοποιούμενου  λογισμικού  και  υλικού  εξοπλισμού,  υποστήριξη  χρηστών

πρώτης γραμμής (firstline support)
7. Βιογραφικά σημειώματα των δύο (2) υπευθύνων και της ομάδας έργου  του οικονομικού φορέα ως αποδεικτι-
κά τεκμηρίωσης των προσόντων τους με τις κάτωθι τουλάχιστον απαιτήσεις :
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I. Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει υπεύθυνο έργου με Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών και δεκαετή εμπειρία σε
έργα γεωπληροφορικής.  Επιπλέον θα πρέπει  να έχει  διατελέσει  υπεύθυνος σε πέντε (5) τουλάχιστον
έργα που αφορούν την  δημιουργία  Υ.Γε.Π. για  την  εναρμόνιση  με  την  οδηγία  INSPIRE και  τον  Νόμο
3882/2010  με  τη  χρήση  των  ίδιων  λογισμικών  με  αυτά  που  θα  προσφέρει  στο  έργο  και  προηγουμένως
περιγράφηκαν. 

II. Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει υπεύθυνο σχεδιασμού – ανάπτυξης εφαρμογών κάτοχο Μεταπτυχιακού ή/και
Διδακτορικού διπλώματος, σε θέματα GIS και δεκαετή εμπειρία σε έργα γεωπληροφορικής. 

III. Ο  οικονομικός  φορέας  να  διαθέτει  ένα  Διπλωματούχο  Τοπογράφο  Μηχανικό,  κάτοχο  Μεταπτυχιακού  ή/και
Διδακτορικού διπλώματος, με τουλάχιστον  10-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία, με 2-ετή εμπειρία σε
GIS, και εκπόνηση τουλάχιστον ενός έργου ψηφιοποίησης και σάρωσης, με χρήση σαρωτή (scanner),
τοπογραφικών διαγραμμάτων, χαρτών κ.λπ. και μετατροπή αυτών των ηλεκτρονικών αρχείων, από
ψηφιδωτή (Raster) σε διανυσματική (Vector) μορφή, με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

IV. Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει  Ομάδα Έργου με ικανό αριθμό στελεχών για την ολοκλήρωση του έργου
(δεδομένης και της μικρής διάρκειάς του).

8.  Εν  ισχύ, πιστοποιημένη επαγγελματική μεθοδολογία,  ISO 9000 ή ισοδύναμο  στη διαχείριση έργων γεω-
πληροφορικής,  ανάλυσης/σχεδιασμού/ ανάπτυξης/παραμετροποίησης λογισμικού γεω-πληροφορικής,  υλοποίησης ή και
ολοκλήρωσης  λύσεων  γεω-πληροφορικής,  εγκατάστασης  λογισμικού  γεω-πληροφορικής,  υπηρεσιών  εκπαίδευσης  και
υποστήριξης  –  συντήρησης  έργων  γεω-πληροφορικής,  υπηρεσιών  ψηφιοποίησης  και  παραγωγής  χαρτογραφικών
δεδομένων, παροχή Υπηρεσιών απομακρυσμένης φιλοξενίας και διάθεσης εφαρμογών Γεωπληροφορικής.

13.2.Γ  Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)

1.  Ο  φάκελος  «Οικονομική  προσφορά»  θα  περιέχει  το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  (περιλαμβάνεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τα λοιπά τεύχη της
σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους
του οικονομικού φορέα.  Η οικονομική προσφορά υπογράφεται  κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/
-ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό
εκπρόσωπό τους.

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η τιμή θα
δίνεται  χωρίς  Φ.Π.Α.  Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται  ξεχωριστά.  Η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου,επί  ποινή
αποκλεισμού,  δεν μπορεί  να υπερβαίνει  σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η
προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου
για την  πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών
που δεν είχαν προβλεφθεί.

3. Το συνολικό κόστος της προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης, είναι το ποσό που έχει συμπλη-
ρωθεί στο πεδίο «ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και «ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-
ΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος  ΙΙ της παρού-
σας διακήρυξης.

Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

4. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά :
α)  στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
β) στην οποία δεν συμπληρωθούν αριθμητικώς και ολογράφως στο πεδίο «ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και «ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος  ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) του πεδίου «ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩ-
ΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και «ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος  ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 
δ) Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.
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13.3   Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίση-
μη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσ-
σα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

13.4 Λοιπά στοιχεία
-Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού
φορέα.
-Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμ-
φωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.
-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14  :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102, 117 παρ 2 και 221 

παρ. 2 του Ν.4412/2016) – ισοδύναμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)

14.1 Έναρξη διαδικασίας

    Η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.) παραδίδει της προσφορές που
κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο οποίος  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασί -
ας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 12.1 της παρούσας. 
    Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφρα-
γισθούν.
      Η αποσφράγιση  διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπρο-
σώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποί-
ησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

14.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  όλα  τα δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται  κατά το στάδιο αυτό και  η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί  όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και  τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω όργανο και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο  ο  οποίος  επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή.την.πρόσκληση.

β)Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο (Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό)
προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και  συντάσσει
πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή
ή/και..βαθμολόγηση..των.τεχνικών.προσφορών.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
παρούσα Διακήρυξη ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι  φάκελοι  της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,  αλλά
επιστρέφονται.

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής:
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Αποσφράγιση  και  έλεγχος  κυρίως  φακέλου  προσφοράς  –  αποσφράγιση  και  έλεγχος  φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Στον καθορισμένο τόπο και χρόνο η Τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμών της ΠΚΜ προβαίνει στην έναρξη της  διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού με την εξής διαδικασία:

    Η Επιτροπή Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν
υπάρχουν,  σε  κάθε  κυρίως  φάκελο,  τρεις  Υποφάκελοι  με  την  ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ",  "ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς)
και  μονογράφει.  Εάν  δεν  υπάρχουν  οι  τρεις  Υποφάκελοι,  ο  προσφέρων αποκλείεται  από  την  περαιτέρω  διαδικασία
αξιολόγησης και οι υποβληθέντες Υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
     Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής,
μονογράφει  και  καταγράφει  στο  πρακτικό  της  τα  στοιχεία  που  περιέχονται  σε  αυτούς.  Κατά  την αποσφράγιση  των
προσφορών ελέγχει αν τα δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου καλύπτουν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.
     Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που
έχουν υποβάλει  ελλιπή στοιχεία  ή  των οποίων τα  υποβληθέντα στοιχεία  δεν  ικανοποιούν  τους  σχετικούς  όρους  της
παρούσας  Διακήρυξης.  Μετά  την  ολοκλήρωση  αυτής  της  διαδικασίας  συντάσσεται  πρακτικό  με  την  αποδοχή  ή  την
αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών.

Αποσφράγιση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, ή και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τους  προσφέροντες
που δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους
φακέλους Τεχνικής Προσφοράς αυτών και μονογράφει τα περιεχόμενά τους.
Εν συνεχεία, η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

Η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της
διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας,
για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η κατανόησή του
από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα περιγράφεται πολύ αναλυτικά η προτεινόμενη λύση και η μεθοδολογία υλοποίησης, θα
αναπτύσσεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ο  παραπάνω  περιγραφόμενος  έλεγχος  των  τεχνικών  προσφορών  και  η  βαθμολόγησή  τους,  με  την  εφαρμογή  των
κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Το πρακτικό του
οργάνου αυτού,  ολοκληρώνεται  με  τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και  την σχετική λεκτική αιτιολογία,  και
υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω διαγωνισμού. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι
επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με τα
έγγραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. 

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές (άρθρο 86 του ν. 4412/2016)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Aj ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σ1  (80% )

Αj1 Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους, το 
αντικείμενο των εργασιών, την αποδεδειγμένη ενασχόληση του υποψηφίου 
Αναδόχου με όσο το δυνατό περισσότερα συναφή αντικείμενα,  χρήση 
αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων για τη διατύπωση της 

25%
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προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα, ρεαλιστικότητα της
προσέγγισης.

Αj2 Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων των εργασιών, σαφήνεια της 
πρότασης. 25%

Aj3

Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης της εργασίας σε 
σχέση με τον σχεδιασμό, τον έλεγχο των παραδοτέων, την εγγύηση καλής 
λειτουργίας και την διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Η ύπαρξη ISO ή άλλου αντίστοιχου συστήματος, αποτελεί ένα 
επιπλέον στοιχείο στην βαθμολογία

10%

Aj4

Επίδειξη της συνολικής λύσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κληθεί να επιδείξει 
τη λειτουργικότητα της προσφερόμενης λύσης σε διάστημα δέκα (10) ημέρων 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στα γραφεία του 
Φορέα Υλοποίησης του έργου. Η επίδειξη θα καλύπτει το Επίπεδο Βάσεων 
Δεδομένων (Database tier), το Επίπεδο Υποστηρικτικών Εφαρμογών Γραφείου 
(Desktop tier), το Επίπεδο Εφαρμογών (Application tier) και Επίπεδο διαδικτύου 
(Web tier). Ειδικά για το τμήμα που αφορά τις διαδικτυακές εφαρμογές θα πρέπει 
να επιδειχθούν διαδικτυακά οι υπηρεσίες Εξεύρεσης (Καταλόγου), Απεικόνισης 
(Θέασης), Τηλεφόρτωσης και Διόρθωσης / Επικαιροποίησης. Επίσης θα 
επιδειχθούν τα έργα της κατηγορίας 3, 4 και 6, όπως αυτά καταγράφονται στο 
άρθρο 13.2.Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης.

20%

Βj ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σ2  (20% )

Bj1

Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Εργασίας, σε σχέση με τις απαιτήσεις 
της εργασίας, οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή εργασιών, 
εξειδίκευση ρόλων. Στην ουσία κρίνεται ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης 
ομάδας για την κάλυψη του φυσικού αντικειμένου της εργασίας, από πλευράς 
αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων. Η ανεπαρκής στελέχωση βαθμολογείται 
αρνητικά.

10%

Bj2

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Υπευθύνου των εργασιών και του 
Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα 
ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας, διαθεσιμότητα και χρονική 
δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο έργο. Ουσιαστικά κρίνεται  ο βαθμός 
συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους 
υποψηφίους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της 
ομάδας. 

5%

Βj3

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της Ομάδας Εργασίας και των Στελεχών 
της σε σχέση με το έργο (από παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών), χρονική διαθεσιμότητά Στελεχών για ενεργό συμμετοχή 
στην εργασία.

5%

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:
ΣΤΠ = 0,25 * Αj1 + 0,25 * Αj2 + 0,10 * Αj3 + 0,20 * Αj4 + 0,10 * Βj1 + 0,05 * Βj2 +  0,05 * Βj3
όπου:
ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του κάθε συντελεστή βαρύτητας
επι το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, στις  διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι  100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται  ακριβώς όλοι  οι  όροι  των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται  έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές.  Η
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συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου, κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. 

Ως εκ τούτου, σε κάθε ένα κριτήριο έχει δοθεί σχετική βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών
βαρυτήτων όλων των κριτηρίων να αθροίζει στο 100%. Η βαθμολογία των κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Α της παρούσας διακήρυξης.  Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα
με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η  Επιτροπή  εκδίδει  γνώμη  επί  της  βαθμολόγησης  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των  επικρατέστερων  προτάσεων
βαθμολόγησης. Η γνώμη επί τη βαθμολόγησης είναι  η πρόταση που συγκεντρώνει  την πλειοψηφία των παρόντων.  Η
βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, παρ.2 του Ν.4412/2016, δεν προκύπτει από το μέσο όρο των
προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.

Κατά συνέπεια, για κάθε ένα κριτήριο η επικρατέστερη πρόταση βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα
πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.
Ακολούθως θα υπολογισθεί  το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων που αποτελεί  τη  Συνολική Βαθμολογία
Τεχνικής Προσφοράς (ΣΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100
έως 120 βαθμούς.

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 85%.

Εν  συνεχεία,  αποστέλλεται  εισήγηση  στο  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Οικονομική  Επιτροπή
Π.Κ.Μ.) μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών. Μετά, εκδίδεται  απόφαση του ανωτέρω συλλογικού οργάνου η οποία κοινοποιείται  στους συμμετέχοντες
οικονομικούς  φορείς  του  διαγωνισμού  με  τηλεομοιοτυπία  (φαξ)  ή  με  e-mail.  Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας.

Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς

   Η  αποσφράγιση  των  Οικονομικών  Προσφορών  γίνεται  στο  χώρο  και  χρόνο  που  ορίζει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και
γνωστοποιείται  με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  και  οι  Τεχνικές
Προσφορές αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. 
     Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του
νόμιμου  εκπροσώπου τους  ή  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  όλοι  οι  συμμετέχοντες  σε  αυτό  το  στάδιο  του
διαγωνισμού.  Μετά την  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού  μονογράφει  κατά φύλλο και  εξετάζει  τις  οικονομικές
προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων
προσφορών απορρίφθηκαν σε προηγούμενα στάδια δεν αποσφραγίζονται.

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η τιμή θα δίνεται
χωρίς  Φ.Π.Α.  Ο  ΦΠΑ  θα  αναγράφεται  ξεχωριστά.  Η  προσφερόμενη  τιμή  του  υποψηφίου  Αναδόχου  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να
περιλαμβάνει  το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του
Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.  

Oι  οικονομικές  προσφορές  βαθμολογούνται  σε  εκατονταβάθμια  κλίμακα  και  η  συνολική  βαθμολογία  ΣΟΠι  της  κάθε
οικονομικής προσφοράς ΟΠ ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής: 

ΣΟΠ=100χ(1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ: είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 15%.

Ως "ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές" θα χαρακτηριστούν όσες εμπίπτουν στις  προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.
4412/2016. Εφόσον η  Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει ότι οιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών δύναται να
είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή,  καλεί  τον  υποψήφιο  οικονομικό  φορέα  που  είχε  υποβάλλει  την  ανωτέρω  προσφορά,  να
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προσκομίσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατ'  ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης, επαρκή τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει αιτιολογημένα το ύψος της κατατεθείσας προσφοράς. Μετά
το πέρας της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του ιδίου άρθρου.

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο
οποίος προκύπτει ως ακολούθως:

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε Προσφέροντος, υπολογίζεται με τον τύπο: 

ΤΒΑ= (ΣΤΠ*Σ1)+ (ΣΟΠ* Σ2)= (ΣΤΠ*0,85)+(ΣΟΠ * 0,15)

όπου:
 
ΤΒΑ=  Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Προσφέροντος 
ΣΤΠ= Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του Προσφέροντος  
ΣΟΠ= Η συνολική βαθμολογία της  οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος 
Σ1= Συντελεστής βαρύτητας για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 
Σ2= Συντελεστής βαρύτητας για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 85%.
Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 15%.

      Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας. 
    Οι  προσφέροντες  θα  καταταχθούν  κατά  φθίνουσα  σειρά  τελικής  βαθμολογίας  και  Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  ο
προσφέρων με τον μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ).
    Προσφορές που έχουν ίσο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή, οι
ισοδύναμες  προσφορές  κατατάσσονται  κατά  φθίνουσα  σειρά  ως  προς  την  Συνολική  βαθμολογία  της  Τεχνικής
Προσφοράς (ΣΤΠ). Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία. 
    Αν υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με Προσφορές που έλαβαν την ίδια Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος επιλέγεται
ο  Υποψήφιος  που  προκύπτει  κατόπιν  κλήρωσης  (άρθρο  90,  παραγ.  4  του  Ν.4412/2016),  αφού  κληθούν  όλοι  οι
Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση.
     Στη συνέχεια, το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κοινοποιείται στους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς του διαγωνισμού με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με e-mail, προκειμένου οι εν δυνάμει ανάδοχοι να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά  κατακύρωσης  καθώς  και  τα  αποδεικτικά  μέσα  των  όσων  αποτυπώθηκαν  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 11- Προϋποθέσεις Συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης.
Μετά,  την  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  των  αποδεικτικών  μέσων  από  την
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσεται πρακτικό από την ανωτέρω Επιτροπή.
    Κατόπιν των ανωτέρω, αποστέλλεται εισήγηση στο αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική
Επιτροπή  Π.Κ.Μ.)  μαζί  με  το  πρακτικό  αξιολόγησης  των οικονομικών προσφορών  και  το  πρακτικό  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και των αποδεικτικών μέσων. Μετά, εκδίδεται απόφαση του ανωτέρω συλλογικού οργάνου
η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς του διαγωνισμού με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με e-mail.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 19 της παρούσας.

14.3 Διευκρινίσεις Προσφορών

    Η συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016
όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους  να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
   Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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    Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,  επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,  διακεκομμένη  αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και  των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής
σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 
       Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται  να έχει  ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση  ή  υποβολή  εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  αλλά  μόνο  η  διευκρίνιση  ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
          Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να
έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
      Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόμενο της τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  που έχουν υποβάλει,  αν περιέχει  ασάφειες  ή ήσσονος σημασίας
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί
να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή
της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων
της προσφοράς.
       Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μία ακόμη φορά λόγω ασύμφορου.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016)

15.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η  Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί  εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. 
       Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρωτοκολλείται με ευθύνη του/των
προσωρινού/νων αναδόχου/ων  και  παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών. Εν συνεχεία οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά κα-
τακύρωσης  παραδίδονται στην επιτροπή Διαγωνισμού στην συνεδρίαση που θα ορίσει  ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κα-
τόπιν προσκλήσεως στα μέλη και στους προσωρινούς αναδόχους.  

15.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίη-
ση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.

15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανα -
κριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντί -
γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπρο -
θέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρω-
ση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των μερών IV.A και  IV.B του ΤΕΥΔ, τότε
εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

15.4  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια
επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου με εισήγησή της επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις)  είτε  για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,  επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

22

17PROC006302827 2017-06-09



 “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

15.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 16:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 Ν.4412/2016)

16.1  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθε-
σμία του άρθρου 15.1 της παρούσας είναι τα εξής:

A) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων Φο-
ρέων) οφείλει να υποβάλλει  ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι εργασί-
ες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα
εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν ανα-
δειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και
απεμπόλησης των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν απ' αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της,
τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.

B)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποί-
ων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) οφείλει να υποβάλλει σχετικές  δηλώσεις  συνεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλο-
γο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

Γ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο  μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ  (Λόγοι  αποκλεισμού που σχετίζονται  με ποινικές  καταδίκες),
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητι-
κή αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 11.3.Α της παρούσας διακήρυξης.

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης) :
Ι)  για την καταβολή φόρων: αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περί-
πτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην κατα-
βολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και
την επικουρική ασφάλιση).
III)  για τη δήλωση των φορέων κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  :  υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλωθούν όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει ει-
σφορές.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι
ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 11.6.γ. της παρούσας διακήρυξης, υποβάλλο-
νται και για τον υπεργολάβο.
 
Ε)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο  μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφε-
ρόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
I) Για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 της διακήρυξης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια,  κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή.  Εάν  δεν  εκδίδεται  τέτοιου είδους  έγγραφο ή  πιστοποιητικό  ή  όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 11.3,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί  να αντικαθίσταται  από  ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 11.3.
II) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβο-
λαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι  στην περίπτωση Δ και Ε του άρθρου
11.3 της διακήρυξης-πλην της περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 της διακήρυξης- λόγοι αποκλεισμού.
III) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμ-
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βασης.

ΣΤ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Α. του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα) οφείλει να υποβάλλει το πιστοποιητικό του οι-
κείου  Επιμελητηρίου. 

Ζ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Β. του ΤΕΥΔ (Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια) οφείλει να υποβάλ-
λει δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογι -
σμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσε-
ων (έτη 2013-2015).

ΑΡΘΡΟ 17  :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)

17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της δια -
δικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χω-
ρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 19 της παρούσας).
17.2  Στη συνέχεια,  η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί  την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και  τον προσκαλεί  να
προσέλθει  για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας  εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 20 της  παρούσας, καθώς και
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).
17.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμ-
φωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  της βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
17.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
17.5  Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται σε 12 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 υπο-
βάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαι -
τιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης διάρ-
κειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 18 :  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 12.1 και 14.1 της παρούσας.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται  κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα
άρθρα 11 και 13 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην
προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.

ΑΡΘΡΟ  19 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)

19.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
19.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρ-
θρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δη-
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μοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν δικαί-
ωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρ-
χής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 20 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)

20.1 Εγγύηση Συμμετοχής

Η Εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε
ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίη-
ση, κατατίθεται με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
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 προ-
σφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 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.
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 σχετικά με κριτήρια επιλογής και λόγους αποκλεισμού ενός
φορέα, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά
της απόφασης του 1ου σταδίου (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά) και της απόφασης κατακύρωσης (οι-
κονομική προσφορά και δικαιολογητικά κατακύρωσης-αποδεικτικά μέσα) καθώς και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

20.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κα-
τατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α)   την ημερομηνία έκδοσης,
β)   τον εκδότη,
γ)   τον φορέα προς τον οποίο 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 παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού,
θ)    την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
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.
ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται 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, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
η) τον τίτλο της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμ-
βατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (τροποποίησης)
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμ-
βασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου
του αντικειμένου της σύμβασης  και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρ -
χής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

20.3 Εγγυητική προκαταβολής

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής προκαταβολής.

20.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι ισόποση με αυτή της καλής εκτέλεσης (το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής λει-
τουργίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ) και θα ισχύει για 12 μήνες από την ημερο -
μηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης και το ύψος της καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η εγγύηση
καλής λειτουργίας παρέχεται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται
από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας εφόσον προβλέπεται στα έγ -
γραφα της σύμβασης. 

20.5  Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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. Μπο-
ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρα-
κατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρ -
κεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα III της παρούσας.

20.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21 :  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (Άρθρο 106 Ν.4412/2016)

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση
του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντι -
κείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης,  εφόσον  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις-εφαρμόζονται,  κατά  περίπτωση,  οι  παρ.  3-5  του  άρθρου  106  του
Ν.4412/2016, σχετικά με την ακύρωση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 22 :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 219 και 220 
Ν.4412/2016)

    Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την πα-
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ράγραφο 5 του άρθρου 221.
    Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
    Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή  Παραλαβής, η οποία  είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέτα -
ση των πέντε παραδοτέων (πέντε φάσεις του έργου),όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α : Αντικείμενο- Προδια-
γραφές έργου της παρούσας διακήρυξης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/16, πρω-
τόκολλα 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 προ -
διαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση
για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας,  θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή
του ως εκπτώτου.
 
ΑΡΘΡΟ 23 :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  (Άρθρα 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)

23.1 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 συμ-
μορφωθεί 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 τροποποιήσεων.
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 αι -
τιολογημένα 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, ολι -
κή 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.

23.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης 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 παρα-
σχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπη-
ρεσιών 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.

23.3 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 προθε -
σμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφα-
σίζει 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 24 :  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
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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
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.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα
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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 25 :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

25.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

25.2 Φόροι -Κρατήσεις

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

-  κράτησης  ύψους  0,06 % υπέρ  των λειτουργικών αναγκών της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  σύμφωνα με  το  άρθρο 375  παρ 7  του
Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρ-
τόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου

- παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)

25.3  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, μετά την υλοποίηση του κάθε παραδοτέου, από
το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η
πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής)
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου από την
ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α : Αντικεί-
μενο- Προδιαγραφές έργου της παρούσας διακήρυξης. Με βάση αυτό ορίζεται κατά στάδια ως εξής:

α) με την ολοκλήρωση του 1ου παραδοτέου (Α’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 15% του συμβα-
τικού τιμήματος.
β) με την ολοκλήρωση του 2ου παραδοτέου (Β’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 40% του συμβα-
τικού τιμήματος.
γ) με την ολοκλήρωση του 3ου παραδοτέου (Γ’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 15% του συμβατι-
κού τιμήματος.
δ) με την ολοκλήρωση του 4ου παραδοτέου (Δ’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 10% του συμβα-
τικού τιμήματος.
ε) με την ολοκλήρωση του 5ου παραδοτέου (Ε’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του συμβατι-
κού τιμήματος.

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 ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου
σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
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Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τα οποία σύμφωνα
με τον νόμο είναι υπόχρεος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 25.2.

ΑΡΘΡΟ 26:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26.1 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  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας 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.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                             
1. Αβραμίδης Ευστάθιος 
2. Θωμαΐδης Παύλος 
3. Καρατζιούλα Νίκη 
4.Μήττας Χρήστος 
5.Μπάτος Σωτήριος 
6. Τζηρίτης ∆ημήτριος 
7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ.

               

 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ
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A ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ–ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων που στεγάζουν
Βιομηχανικές  και  Βιοτεχνικές  Επιχειρήσεις  παρουσιάζοντας  σημαντική  συγκέντρωση  τέτοιων  επιχειρήσεων  σε  επίπεδο
χώρας. Ως εκ τούτου, ο τομέας της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας αποτελεί βασική πολιτική για τη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Ειδικότερα,  η  Δ/νση  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  καθώς  και  οι  Δ/νσεις
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων
(στα πλαίσια των Ν. 3982/2011 & Ν. 3852/2010) .
Πιο συγκεκριμένα, κάθε Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας είναι αρμόδια στα πλαίσια του Ν.
3982/2011, όπως ισχύει για τη έκδοση / τροποποίηση αδειών εγκατάστασης, αδειών λειτουργίας καθώς και χορήγησης
προθεσμιών για τεχνική ανασυγκρότηση ή μεταφορά των μεταποιητικών ή συναφών επιχειρήσεων μετά από αίτηση των
τελευταίων.
Η  Δ/νση  Περιβάλλοντος,  Βιομηχανίας,  Ενέργειας  και  Φυσικών  Πόρων  (ΠΚΜ),  έχει  αναλάβει  την  οργάνωση  και  τον
συντονισμό  μιας  ενιαίας  περιφερειακής  πολιτικής  στους  τομείς  της  Βιομηχανίας,  των  Τεχνικών  Επαγγελμάτων,  της
Ενέργειας και των Φυσικών πόρων σε όλη την Περιφέρεια της Κ.Μ.
Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου
Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας διακήρυξης εμπλεκόμενη είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.).
Σκοπός και στόχοι του έργου
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας ΚΜ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι:
«Η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυναμικό αναπτυξιακό ρόλο διεθνούς εμβέλειας με ευφυή αξιοποίηση των
διακριτών πλεονεκτημάτων της, ανταγωνιστική και καινοτόμο παραγωγική βάση, ποιοτικό περιβάλλον, ισχυρή κοινωνική
και χωρική συνοχή».
Για την υλοποίηση του, σύμφωνα και  με τις αρμοδιότητες και  δυνατότητες της,  η Δ/νση Περιβάλλοντος Βιομηχανίας
Ενέργειας  &  Φυσικών  Πόρων  (ΠΚΜ)  της  Γενικής  Δ/νσης  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας,  προβαίνουν  στη  προκήρυξη  του  συγκεκριμένου  έργου  που  σκοπό  έχει  να  αποτελέσει  την  καινοτομική
προσέγγιση στην αντιμετώπιση της μεταποιητικής δραστηριότητας από δημόσιες υπηρεσίες και να προσφέρει εμπειρία,
ώστε να επεκταθεί σε όλη την Π.Κ.Μ., τόσο στην αδειοδότηση μεταποιητικών εγκαταστάσεων όσο και στο μέλλον σε
άλλους τομείς όπως η υγεία, η αγροτική , τουριστική ανάπτυξη κ.α.
Η υλοποίησή του απαιτεί  πολιτικές και  δράσεις που θα προωθούν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και  την καινοτόμο
δράση.
Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου
Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου κρίνονται πολύ σημαντικά, εφόσον θα εισάγει τις νέες τεχνολογίες σε τοπικό επίπεδο
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαχείρισης της μεταποιητικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης μεταποιητικής πολιτικής.
Το σύστημα GIS που προτείνεται θα επιτρέψει στις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.
και πλήθος υπαλλήλων, να διαχειρίζονται μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα όλες τις πληροφορίες που έχουν σχέση με
γεωγραφικά  δεδομένα  και  ήταν  αδύνατο  να  καλυφθούν  από  τις  κλασικές  εφαρμογές  και  βάσεις  δεδομένων  που
λειτουργούν  μέχρι  σήμερα,  στη  προαναφερόμενη  υπηρεσία.  Επίσης,  οι  Δ/νσεις  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  των
Περιφερειακών  Ενοτήτων,  μέσω  των  Τμημάτων  Χορήγησης  Αδειών  Βιομηχανίας  Ενέργειας  Φυσικών  Πόρων  και
Επαγγελμάτων, θα διεκπεραιώνουν αποτελεσματικότερα τις υποθέσεις που αφορούν στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των
μεταποιητικών επιχειρήσεων. 
Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου θα οριστούν από την αναθέτουσα Αρχή οι παρακάτω επιτροπές:

 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί  «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση
των προσφορών του παρόντος Έργου γνωμοδοτώντας επί των σχετικών θεμάτων του διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο
κατακύρωσης.

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα
κληρωθεί η «Επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση
της πορείας υλοποίησης και η παραλαβή του παρόντος Έργου εισηγούμενη στην Οικονομική Επιτροπή σχετικά.
Υφιστάμενη Κατάσταση
Υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία
Με την από 31/7/2003 υπογραφείσα Προγραμματική Συμφωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, η ΚτΠ Α.Ε. ανέλαβε τον σχεδιασμό, προκήρυξη και υλοποίηση ενός αριθμού έργων που συνιστούν την
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παρέμβαση «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) στο σύνολό τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τα Ο.Π.Σ.Ν.Α καλύπτουν τις κάτωθι δώδεκα (12) διευθύνσεις - τομείς καλύπτοντας έτσι το 60% του επιχειρησιακού πεδίου
των Ν.Α.

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Πρωτοκόλλου
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 Διεύθυνση Προγραμματισμού
 Διεύθυνση Οικονομικών
 Διεύθυνση Βιομηχανίας
 Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου
 Διεύθυνση Εμπορίου
 Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών
 Διεύθυνση Μεταφορών
 Διεύθυνση Υγείας
 Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοια

Το διοικητικό σχήμα του Ο.Π.Σ.Ν.Α έχει ως ακολούθως :

Η σχηματική αναπαράσταση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων του Ο.Π.Σ.Ν.Α, έχει ως εξής:
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Αντικείμενο επίσης του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσαν και τα ακόλουθα :
 Η προμήθεια, και εγκατάσταση του βασικού εξοπλισμού πληροφορικής (PCs, Printers, Scanners, File Servers), για

τις παρακάτω διευθύνσεις και υπηρεσίες των Νομαρχιών των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου, οι οποίες άμεσα συσχετίζονται με την υλοποίηση των έργων ΠΣΝΑ:

 Διεύθυνση Βιομηχανίας
 Διεύθυνση Εμπορίου
 Διεύθυνση Υγείας
 Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας
 Διεύθυνση Πολεοδομίας
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Προγραμματισμού
 Διεύθυνση Εργασίας
 Διεύθυνση Διοίκησης
 Τμήμα ΠΣΕΑ
 Τμήμα Α.Ε
 Γραμματειακή στήριξη Νομαρχιακών οργάνων

 Η προμήθεια και εγκατάσταση του βασικού εξοπλισμού πληροφορικής Τοπικών διακομιστών (Servers) σε κάθε
φορέα/υπηρεσία των Ν.Α. των Περιφερειών.

 Η υλοποίηση και εγκατάσταση των τοπικών δικτύων (LANs/ Δομημένη καλωδίωση) Δεδομένων και φωνής για όλα
τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι παραπάνω υπηρεσίες των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων των Περιφερειών
Ανατολικής  Μακεδονίας  &  Θράκης,  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  Βορείου  Αιγαίου,  καθώς  και  η  προμήθεια  και
εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού.

Μέχρι σήμερα, η μόνη ηλεκτρονική υπηρεσία που δίνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (επιχειρηματία) είναι να μεταφορτώσει
την  απαιτούμενη  αίτηση  που  πρέπει  να  υποβληθεί  από  τον  ιστότοπο  της  Π.Κ.Μ.  (www.pkm.gov.gr)  ή  της  κάθε
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Περιφερειακής Ενότητας καθώς και να πληροφορηθεί για τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτείται να
επισυνάψει στην αίτησή του. Επίσης αναρτώνται διαδικτυακά οι αποφάσεις που αφορούν την αδειοδότηση εγκατάστασης
και λειτουργίας των επιχειρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.), με
στόχο την διαφάνεια και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών.
Υφιστάμενο Αρχείο
Η Δ/νση Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διαθέτει  στο αρχείο της περίπου
20.000  φακέλους  αδειοδοτημένων  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  επιχειρήσεων  που
εμπίπτουν στην SEVESO και IPPC. Αυτοί οι φάκελοι θα αποτελέσουν το κυρίως αντικείμενο επεξεργασίας και καταχώρησης
στο νέο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που θα αναπτυχθεί στο παρόν έργο.
Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του έργου
Γενικές Απαιτήσεις
Το προτεινόμενο έργο έχει ως βασικό στόχο να διαμορφώσει ένα ψηφιακό περιβάλλον, με πολλαπλές σε σχέση με την
υπάρχουσα κατάσταση δυνατότητες, το οποίο θα υποστηρίζει αφενός την εσωτερική λειτουργία του φορέα και αφετέρου
θα παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τις εμπλεκόμενες επαγγελματικές ομάδες και τους φορείς. 
Στο έργο θα προσφερθούν υπηρεσίες που αφορούν:

 στην ανάλυση επιχειρησιακών και λειτουργικών απαιτήσεων 
 στη  μετάπτωση  δεδομένων  από  το  ήδη  υπάρχον  και  λειτουργούν  σύστημα  καταχώρησης  των  αδειών

αδειοδότησης  (Ο.Π.Σ.Ν.Α)  στο  νέο  πληροφοριακό  σύστημα,  σε  περιβάλλον  Γεωγραφικού  Συστήματος
Πληροφοριών.  Στη  διαδικασία  της  μετάπτωσης  θα  χρησιμοποιηθούν  τα  πεδία  που  θα χορηγηθούν  από  την
Υπηρεσία στη τελική δομή της νέας επιχειρησιακής χωρικής βάσης δεδομένων του συστήματος,

 στην  ψηφιοποίηση  αναλογικού  αρχείου  εγγράφων,  διοικητικών  πράξεων,  διαγραμμάτων  κ.λπ.  και  την
προτυποποίηση σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων,

 στη  χωρική  καταγραφή,  μέσω  γεωκωδικοποίησης,  σε  χάρτες  των  επιχειρήσεων  που  έχουν  αιτηθεί
αδειοδότηση/αδειοδοτηθεί στην Π.Κ.Μ. με πληροφορίες για την επιχείρηση,

 στη δημιουργία ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)το οποίο θα αποτελείται από: 
1. χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων, που θα υποστηρίζει ρόλους χρηστών, 
2. εφαρμογές Desktopγια την αρχειοθέτηση, απεικόνιση, και διαχείριση, όλων των χωρικών και περιγραφικών

στοιχείων των αδειοδοτηθέντων επιχειρήσεων, για παράδειγμα στοιχεία ιδιοκτήτη, Κ.Α.Δ. επιχείρησης κ.α.,
3. ηλεκτρονικές υπηρεσίες διάχυσης των δεδομένων στο διαδίκτυο 
4. διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή

 στην  ανάπτυξη  περιβάλλοντος  ηλεκτρονικής  διαχείρισης  των  αιτήσεων  αδειοδότησης  που  θα  περιλαμβάνει
λειτουργίες, όπως: 
1. υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση, με γεωγραφική αναφορά και ηλεκτρονικοποίηση των απαραίτητων

πεδίων του προβλεπόμενου από το Ν. 3982/2011 ερωτηματολογίου (δείγμα που εμπεριέχεται στο κείμενο
της παρούσας διακήρυξης) για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την απαλλαγή/έκδοση Αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων

2. την ηλεκτρονική ενημέρωση του ενδιαφερομένου για την ολοκλήρωση της αίτησης του, 
 στην εξοικείωση των συμμετεχόντων ατόμων και ομάδων με τις νέες τεχνολογίες μέσω υπηρεσιών εκπαίδευσης

αλλά και υποστήριξης των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και Δ/νσης Πε-
ριβάλλοντος Βιομηχανίας  Ενέργειας  &  Φυσικών  Πόρων  της  Π.Κ.Μ.,  για  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  μηνών
(εκπαίδευση,  πιλοτική –  παραγωγική χρήση),  έτσι  ώστε  με  την  κατάρτιση  των υπαλλήλων να εξασφαλιστεί
αυτοδυναμία  στην  περαιτέρω  χρήση  του  συστήματος.  Επιπλέον,  όλα  τα  νέα  στοιχεία  θα  είναι  δυνατό  να
εισάγονται  στο  σύστημα,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  συνεχής  ενημέρωσή  του.  Έτσι,  τα  δεδομένα  που  θα
αναπτυχθούν βάσει του παρόντος έργου, καθώς και όσα μπορεί να εισαχθούν μελλοντικά, θα είναι πάντα τα
νεότερα δυνατά. 

 στη διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του συστήματος μέσα από υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης

Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  και Ανάλυση Απαιτήσεων
Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής και Ανάλυσης απαιτήσεων θα προσδιοριστούν οι προτεραιότητες στην υλοποίηση
(ιεραρχημένοι και διακριτοί χρονισμοί και διάρθρωση) του συστήματος, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς οι επιμέρους
προτεραιότητες του έργου. Η παρούσα ενότητα αφορά σε μία προκαταρκτική μελέτη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
εκτιμηθούν οι ανάγκες όλων των διαφορετικών τελικών χρηστών ώστε να ενσωματωθούν στο σύστημα. Επιπλέον, θα
αξιολογηθεί  η  υφιστάμενη  κατάσταση  στη  Δ/νση  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  Μ.Ε.Θ.  αναφορικά  με  το  επίπεδο
οργάνωσης, τις διαδικασίες, τις υποδομές πληροφορικής, τα υφιστάμενα ψηφιακά επίπεδα πληροφοριών και  το λοιπό
αρχειακό υλικό (βάσεις δεδομένων, κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια της σύνταξης των προδιαγραφών θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο
υλοποίησης του έργου και το σχεδιασμό του συστήματος, όπως:

 της τελικής αρχιτεκτονικής του συστήματος
 τα ακριβή δεδομένα που πρέπει να χαρτογραφηθούν ψηφιακά. 
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 του τρόπου χρήσης του υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού (Hardware και Software) της Π.Κ.Μ.
 του  σχεδίου  μετάπτωσης  των  διαθέσιμων  γεωγραφικών  και  θεματικών  δεδομένων  τα  οποία  κατέχει  η  Δ/νση

Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  Μ.Ε.Θ.  τα  οποία  βρίσκονται  σε  διάφορες  κλίμακες  και  αποτελούνται  τόσο  από
διανυσματικά δεδομένα (vector geographical data), όσο και σε αναλογική μορφή.

Επιπρόσθετα η Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  θα περιλαμβάνει :
 Ανάλυση  απαιτήσεων  όλων  των  συστημάτων  των  τμημάτων  έργου  (π.χ.  διαδικασίες,  αναγκαία  έντυπα,

κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου κ.λπ.) .
 Τον πλήρη εννοιολογικό σχεδιασμό όλων των τμημάτων έργου (λειτουργικές μονάδες, ρόλοι χρηστών κ.λπ.).
 Προτάσεις για την τελική μέθοδο υλοποίησης των τμημάτων έργου που θα ακολουθηθεί.
 διαστρωμάτωση του επιπέδου των χρηστών και προτάσεις προσαρμογής της μεθόδου, των όρων, του προγράμματος

και  του υλικού της  εκπαίδευσης  των χρηστών  & διαχειριστών,  καθώς  και  προτάσεις  για  τη  μέθοδο μεταφοράς
τεχνογνωσίας στα αρμόδια στελέχη της Π.Κ.Μ..

 Καταγραφή των απαιτήσεων σε ασφάλεια δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης χρηστών, βάσει αρμοδιοτήτων
 Καταγραφή των διαγραμμάτων ροής εργασίας (Workflow Diagrams)
 Χρονοδιάγραμμα

Μετάπτωση Δεδομένων από Ο.Π.Σ.Ν.Α σε GIS
Η υφιστάμενη επιχειρησιακή βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ.Ν.Α. είναι το RDBMS της ORACLE, που περιλαμβάνει έναν όγκο
δεδομένων  που  αφορά  πληροφορίες  για  τις  αδειοδοτημένες  μέχρι  σήμερα  μεταποιητικές  δραστηριότητες,  καθώς  και
περιγραφικά  στοιχεία  αυτών.  Το  γεγονός  αυτό,  καθιστά  αναγκαία  την  ομαλή  μετάπτωση  των  δεδομένων  από  την
υφιστάμενη βάση δεδομένων (ORACLE) στο νέο  RDBMS που θα προκύψει, που θα είναι ανοικτής δομής και επίσης την
καθιστά και εξαιρετικά κρίσιμη.
Ο Ανάδοχος  θα εξασφαλίσει  την  ομαλή μετάπτωση των δεδομένων και  την  αδιάλειπτη λειτουργία  του υφιστάμενου
πληροφοριακού συστήματος διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα των δεδομένων, μέσα από διαδικασίες  ETL. Σχηματικά η
λειτουργικότητα των διαδικασιών αυτών παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα,

Τα  εργαλεία  και  οι  τεχνικές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  από  τον  Ανάδοχο  πρέπει  να  διασφαλίζουν  την  ορθότητα  και
πληρότητα των στοιχείων που θα μεταφερθούν.
Η μετάπτωση θα πραγματοποιηθεί για πεδία που αφορούν σε στοιχεία που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία
υπηρεσίας, όπως: 

 Στοιχεία επιχείρησης (επικοινωνίας, ΑΦΜ κ.λπ.)
 Συντεταγμένες, Διεύθυνση, Δήμος κ.λπ.
 Κατηγορία Μονάδας, δραστηριότητα, χαρακτηριστικά εγκατάστασης κ.λπ.
 Είδος αποβλήτων
 Αριθμός Φακέλου, Αδείας και Ημερομηνίες (έναρξη ισχύος, κ.λπ.)

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ενδεικτικά και αποτελούν τα ελάχιστα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλή μετάβαση από
το παλαιό σύστημα στο νέο. Ο τελικός αριθμός και είδος των πληροφοριών για τις οποίες θα απαιτηθεί μετάπτωση θα
οριστικοποιηθεί στη φάσης της Μελέτης Εφαρμογής. 
Καταγραφή - Ψηφιοποίηση και ΕισαγωγήΔεδομένων
Γενικά
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθεί η τεκμηρίωση και οργάνωση των ψηφιακών και αναλογικών χωρικών
δεδομένων και ο σχεδιασμός της βάσης των γεωγραφικών πληροφοριών. Ο σχεδιασμός της βάσης αφορά στη δομή των
χωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων. Επίσης αφορά τη δομή των μη χωρικών δεδομένων που συνοδεύουν τα
χωρικά δεδομένα καθώς και τη δομή ενοτήτων δεδομένων.
Τα  χωρικά  δεδομένα  που  θα  διαχειρίζεται  το  νέο  πληροφοριακό  σύστημα,  σε  περιβάλλον  Γεωγραφικού  Συστήματος
Πληροφοριών (GIS), θα είναι:
1) Διανυσματικά (  Vector  ),   όπως διαγράμματα κατόψεων, τομών κτιρίωνκ.λπ.

2) Σημειακά (  Point  ),   όπως σημειακή ένδειξη για την ύπαρξη αδείας σε μία δραστηριότητα κ.λπ.
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3) Εικονιστικά με γεωαναφορά (  Raster  ),   όπως σαρωμένοι χάρτες (μη διανυσματικοποιημένοι).

Ο όρος γεωαναφορά αναφέρεται με την αυστηρά γεωμετρική του έννοια, δηλαδή ότι γνωρίζοντας τις συντεταγμένες του
πρώτου εικονοστοιχείου και την γεωμετρική ανάλυση γνωρίζουμε και τις συντεταγμένες κάθε άλλου εικονοστοιχείου.
Επιπλέον το σύστημα θα διαχειρίζεται και άλλου είδους δεδομένα που είτε συνοδεύουν χωρικά δεδομένα ή έχουν χωρική
αναφορά:

 Κείμενα,   όπως μελέτες, τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις χρήσεων γης κ.λπ. (μορφές doc, txt, pdf κ.λπ.).

 Εικόνες,  φωτογραφίες  ή σκίτσα,   όπως φωτογραφίες  κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.  (μορφές  tiff,  jpg,  gif,  bmp,
κ.λπ.).

Πολλά χωρικά δεδομένα έχουν συνάφεια με άλλα ή συνοδεύονται από βοηθητικά δεδομένα. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη
για τη δημιουργία δομών που θα περιγράφουν ενότητες ομοειδών ή μη δεδομένων. Τέτοιου είδους ενότητες είναι π.χ. μια
αρχιτεκτονική  μελέτη  (αποτελείται  από  χάρτες,  συνοδευτικά  κείμενα  και  πίνακες,  φωτογραφίες  κ.λπ.).  Μια  ενότητα
δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει άλλες ενότητες δεδομένων.
Παράλληλα με την ανάπτυξη του συνόλου των γεωγραφικών δεδομένων που θα διαχειρίζονται και διαχέονται από το
Πληροφοριακό Σύστημα, η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει και αντίστοιχο Μητρώο Δεδομένων (μεταδεδομένα) για τα
δεδομένα που βρίσκονται  σε  αναλογική μορφή.  Προφανώς το  Μητρώο Δεδομένων δε  θα εμπεριέχει  την  λογική της
γεωγραφικής διαχείρισης των ψηφιακών δεδομένων, αλλά θα αποτελεί μια σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για
αναλογικά δεδομένα. 
Παράλληλα, η βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει και λειτουργίες που σχετίζονται με την γεωγραφική
διαχείριση, διάχυση και εποπτεία τόσο των αρχείων από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω δεδομένα, όσο και άλλων που
αποτελούν συνοδευτικά δεδομένα (π.χ. αρχεία Microsoft Word). 
Υλικό προς ψηφιοποίηση
Καταγραφή και Κωδικοποίηση 
Η μετάπτωση του αναλογικού αρχείου της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Ε.Θ. σε ψηφιακό, η ενοποίησή του με το υφιστάμενο
ψηφιακό υλικό και, τέλος, η διανυσματοποίηση και κωδικοποίησή του, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στάδιο υλοποίησης
του έργου. 
Υπολογίζεται ότι η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. έχει στην κατοχή της ένα αρχείο της τάξης των 20.000
μεταποιητικών δραστηριοτήτων περίπου, όπως προαναφέρθηκε. Για την υλοποίηση του σταδίου αυτού θα απαιτηθεί η
τελική αποδελτίωση/καταγραφή των δεδομένων της Δ/ΝΣΗΣ και η οργάνωσή τους βάσει θεματικής ενότητας (π.χ. ανά
γεωγραφική περιοχή), βάσει χρονολογίας κ.λπ. Στη διαδικασία καταγραφής θα ενταχθούν και τα δεδομένα που βρίσκονται
σε ψηφιακή μορφή. Στη συνέχεια ή παράλληλα με τη διαδικασία αποδελτίωσης,  θα πρέπει  να αναπτυχθεί  κατάλληλο
σχήμα  κωδικοποίησης  και  ονοματολογίας  το  οποίο  και  θα  εφαρμοστεί  κατά  την  οργάνωση  και  ψηφιοποίηση  των
δεδομένων. 
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί  η  ψηφιοποίηση του περιεχομένου  χιλίων (1000)φακέλων (κάθε φάκελος
περιέχει  έγγραφα  και  διαγράμματα).  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  οι  αθροιστικές  ποσότητες  που  θα
ψηφιοποιηθούν:

Είδος Ποσότητα
Έγγραφα (σελίδες Α4) 30.000 
Διαγράμματα (Α0) 1.000

Πρόκειται για :

Μονάδες Μέσης και Υψηλής Όχλησης

Μονάδες SEVESO

Μονάδες IPPC

Μονάδες  εντός  των  ορίων  αρμοδιότητας  του  Φορέα  Διαχείρισης  Λιμνών  Κορώνειας  -  Βόλβης  (είναι  προστατευόμενη

περιοχή του Ν. 3937/2011)

Μονάδες εντός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (είναι προστατευόμενη

περιοχή του Ν. 3937/2011)

Μονάδες με αποδέκτη το Θερμαϊκό
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Γεωδαιτικό και Προβολικό Σύστημα Αναφοράς –Προβολικό Σύστημα Αναφοράς
Όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που θα αποτελέσουν το παραγόμενο προϊόν από την ψηφιοποίηση του αρχείου της Δ/νσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., θα αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’87), αφού
ένας από τους στόχους του συγκεκριμένου έργου είναι η αναγωγή των ψηφιοποιημένων χωρικών στοιχείων σε ένα κοινό
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.
Ως υποχρέωση του Αναδόχου είναι όλο το αρχείο της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. που θα παραδοθεί από
την  αρμόδια  Υπηρεσία,  και  μόνο  αυτό  αποκλειστικά,  να  ενταχθεί  σε  ένα  και  μοναδικό,  ενιαίο  Γεωδαιτικό  Σύστημα
Αναφοράς, το οποίο είναι το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987» (EΓΣA'87) με ελλειψοειδές αναφοράς το
GRS 80, του οποίου τα στοιχεία είναι:
a = 6.378.137,000
1/f = 298,257222101.
Το θεμελιώδες σημείο του συστήματος αυτού είναι το κεντρικό βάθρο του Δορυφορικού Σταθμού Διονύσου με συμβατικές
συντεταγμένες:
φ = 38ο 04' 33'',8107 B
λ = 23ο 55' 51'',0095 A
και υψόμετρο γεωειδούς N = 7,00 μέτρα.
Το γεωκεντρικό καρτεσιανό σύστημα αναφοράς του ΕΓΣΑ’ 87 είναι  σχεδόν παράλληλο με το γεωκεντρικό καρτεσιανό
σύστημα WGS 84 (το σύστημα αναφοράς των δορυφορικών μετρήσεων GPS). Μια προσεγγιστική μετάβαση από το ΕΓΣΑ’
87 στο WGS 84 μπορεί να επιτευχθεί με βάση τις παρακάτω σταθερές παραμέτρους:
ΔΧ = -200 μ
ΔΥ = +74 μ
ΔΖ = +246 μ
οι οποίες προστιθέμενες στις γεωκεντρικές καρτεσιανές συντεταγμένες του ΕΓΣΑ’ 87 δίνουν τις γεωκεντρικές καρτεσιανές
συντεταγμένες  του  WGS 84.  Τονίζεται  ότι  οι  τιμές  αυτές  είναι  προσεγγιστικές  και  χρησιμοποιούνται  πανελλαδικά.  Η
ακρίβεια που επιτυγχάνεται με χρήση αυτών των παραμέτρων είναι της τάξης των λίγων μέτρων.
Όσα  από  τα  δεδομένα  κατέχουν  διαφορετικό  σύστημα  αναφοράς  από  το  ΕΓΣΑ’87,  θα  μετατραπούν,  με  τρόπο  και
προδιαγραφές που θα αναφερθούν στην ενότητα της «Γεωμετρική διόρθωσης και Γεωαναφοράς», ώστε να πληρούν το
κριτήριο την ομογενοποίησης των χαρτογραφικών υποβάθρων του έργου.
Σε  ότι  αφορά το  Προβολικό  σύστημα αναφοράς,  αυτό θα είναι  η  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή (TM) με  τα εξής
χαρακτηριστικά:

 κεντρικός μεσημβρινός: λ0 = 24ο 00' 00''.00 A
 συντελεστής κλίμακας σε λ = 24ο A: k0 = 0,9996
 πλάτος αναφοράς: φ0 = 00ο 00' 00'',00
 προσθετική σταθερά στο X: X0 = 500.000,00 μ
 προσθετική σταθερά στο Y: Y0 = 0,00 μ.

Η  τιμή  του  συντελεστή  κλίμακας  k  (μέτρου  γραμμικής  παραμόρφωσης)  σε  κάθε  σημείο  υπολογίζεται  με  βάση  τον
προσεγγιστικό τύπο:
k = 0.012311 * (X - 0.5)2 + 0,9996,
όπου Χ η τετμημένη του σημείου σε εκατομμύρια μέτρα (δηλ. Χ = Χ * 10-6).
Σάρωση Διαγραμμάτων
Η σάρωση των διαγραμμάτων,  αναλόγως της ποιότητας (επίπεδο φθορών κ.λπ.)  και  της  υφής  τους (μόνο γραμμές,
γραμμές και γράμματα, ασπρόμαυρα ή έγχρωμα κ.λπ.), θα γίνει σε κάθε περίπτωση σε οπτική ανάλυση ίση ή μεγαλύτερη
των 300 dpi και σε ραδιομετρική ανάλυση 1 bit (άσπρο/μαύρο) ή 8 bits (256 τόνοι του γκρι) ή 24 bits (έγχρωμο RGB). Η
σαρωμένη εικόνα θα πρέπει να παρουσιάζει με τον χάρτη όσο το δυνατόν καλύτερη ομοιότητα (στο βαθμό που αυτό είναι
εφικτό) και θα πρέπει να προβλεφθεί η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για το «καθάρισμά» της από τυχόν θόρυβο που
προέρχεται από αυτή καθεαυτή τη διαδικασία σάρωσης και όχι από την ποιότητα του χάρτη. 
Οι  σαρωτές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  πρέπει  να  είναι  σχεδιασμένοι  για  την  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  σάρωση
ασπρόμαυρων, αλλά και  έγχρωμων σχεδίων και  διαφανειών. Οι  σαρωτές πρέπει  να είναι  εφοδιασμένοι  με κατάλληλο
λογισμικό σάρωσης και επεξεργασίας εικόνας.
Η σάρωση των διαγραμμάτων θα γίνει σε μορφότυπο TIFF. Μετά τη σάρωση θα γίνει η εξάλειψη των προβλημάτων που
εντοπίστηκαν  κατά  την  προεπεξεργασία  (απομάκρυνση  θορύβου,  περιττών  σημειώσεων  και  διαγραμμίσεων,  κλείσιμο
πολυγώνων κ.λπ.).
Οι  σαρωτές  θα  πρέπει  να  έχουν  ελεγχθεί,  ώστε  να  παρουσιάζουν  μικρή  και  ομοιόμορφη παραμόρφωση  που  δε  θα
υπερβαίνει το 0,1% του μήκους ±1 pixel. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη διαδικασία ελέγχου, γεωμετρικής και
ραδιομετρικής βαθμονόμησης των σαρωτών, καθώς και τη συχνότητα ελέγχου.
Για την αποδοχή του προϊόντος της διαδικασίας σάρωσης θα χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία δειγματοληπτικού
ελέγχου, η οποία θα οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής μεταξύ του Αναδόχου και της Ε.Π.Π.Ε..
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλύσει στην προσφορά του ολόκληρη τη μεθοδολογία που προτείνει να χρησιμοποιήσει,
μαζί με οποιαδήποτε λογισμικά πακέτα και εξοπλισμό που θα εμπλέκονται, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τη διαδικασία
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και την τεχνική που προτείνεται.
Παραλαβή και Επιστροφή του Αναλογικού Αρχείου
Η  παραλαβή  του  υλικού  θα  γίνεται  τμηματικά  και  με  την  ευθύνη  του  Υπευθύνου  Παραλαβής-Παράδοσης  κατά  τις
εργάσιμες ώρες και ημέρες και θα τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Μετά από κάθε τμηματική επιστροφή, ο
κάθε φάκελος θα επανατοποθετείται στην πρότερη θέση του.
Ο Ανάδοχος, αφού παραλάβει το προς ψηφιοποίηση αρχείο θα πρέπει να το ελέγξει σχετικά με την πληρότητα και την
ποιότητά του και  να προβεί  στην σύνταξη  εντύπων του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει.  Στα έντυπα αυτά θα
γίνεται,  ανά  φάκελο,  η  αριθμητική  καταγραφή του  υλικού  που  παρελήφθη  και  αναφορά  στην  πληρότητα  και  στην
ποιότητα του διατιθέμενου υλικού.
Ο έλεγχος πληρότητας αφορά στην:

 Πληρότητα των διαγραμμάτων.
 Πληρότητα των συνοδευτικών δεδομένων, δικαιολογητικών κλπ.

Ο ποιοτικός έλεγχος των παραληφθέντων δεδομένων αφορά στην:
 Κατάσταση του πρωτογενούς υλικού, π.χ. διαφάνειες, κακές φωτοτυπίες, σκισμένα αντίγραφα κ.λπ..
 Καταλληλότητα ενός χάρτη με γνώμονα τις τυχόν ανεπανόρθωτες φθορές που έχει υποστεί.
 Αναγραφή ή μη των επίπεδων και γεωγραφικών συντεταγμένων, του τίτλου του διαγράμματος.
 Ευκρίνεια  απεικόνισης  των  προς  ψηφιοποίηση  γεωμετρικών  στοιχείων,  των  κωδικών  τους  και  των  σημείων

αγκίστρωσης (κάνναβος, κόμβοι κ.λπ.).
 Συμβατότητα του συστήματος συντεταγμένων μεταξύ διαδοχικών μεταβολών ή περισσοτέρων από μια σειρά

χαρτών για το ίδιο αντικείμενο.
 Καταλληλότητα ένταξης των διοικητικών μεταβολών/πράξεων στις περαιτέρω διαδικασίες.

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ταξινομήσει  ποιοτικά  το  παραληφθέν  υλικό  και  να  καταγράψει  όλες  τις  προβληματικές
περιπτώσεις, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν σε συνεννόηση με την αντίστοιχη Ο.Ε. του Έργου. Ένα αρχείο μορφότυπου
XLS μαζί με μία έκθεση (DOC) θα συνταχθούν μετά την ολοκλήρωση αυτής της Φάσης.
Γεωμετρική Διόρθωση και Γεωαναφορά
Ως γεωαναφορά νοείται η διαδικασία της διόρθωσης (rectification) των εικόνων που προκύπτουν από τη σάρωση των
χαρτών, με τη χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών και την ανασύσταση (resampling) των ψηφίδων (pixels), σε νέες
εικόνες αναφερόμενες στο προβολικό σύστημα του ΕΓΣΑ’ 87. Συγχρόνως με την αναφορά τους στο προβολικό σύστημα
του ΕΓΣΑ’ 87, απαλείφονται και τα συστηματικά σφάλματα των χαρτών (παραμόρφωση χάρτη, παραμόρφωση σαρωτή,
παραμόρφωση προβολικού συστήματος, κ.λπ.).
Όσον αφορά το σύστημα προβολής τους, τα υπάρχοντα στην Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. διαγράμματα,
διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1. επιχειρήσεις με γνωστή διεύθυνση
2. επιχειρήσεις με διαγράμματα στο σύστημα προβολής HATT 6’x6’,
3. επιχειρήσεις με διαγράμματα στο σύστημα προβολής HATT 30’x30’,
4. επιχειρήσεις με διαγράμματα σε ανεξάρτητο σύστημα προβολής ή χωρίς σύστημα προβολής,
5. επιχειρήσεις με διαγράμματα στο σύστημα προβολής του ΕΓΣΑ’ 87.
Ο μετασχηματισμός των 2 & 3 στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87 θα γίνει με τη χρήση των συντελεστών του
Ο.Κ.Χ.Ε. και της Γ.Υ.Σ..
Η γεωαναφορά των σαρωμένων χαρτών γίνεται μέσω πολυωνυμικού μετασχηματισμού 2ου βαθμού με χρήση τουλάχιστον
9  σημείων  αναφοράς  (control  points)  ομοιόμορφα  κατανεμημένων  στην  επιφάνεια  του  χάρτη  και  τουλάχιστον  4
ανεξάρτητων  σημείων  ελέγχου  (check  points)  για  τον  έλεγχο  του  τελικού  μετασχηματισμού  ανά  μέτρο  μήκους
διαγράμματος. Το τελικό RMS του μετασχηματισμού και του ελέγχου του θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από 0,30 mm
της κλίμακας του χάρτη για αυτούς που το σύστημα προβολής τους είναι είτε το HATT που αναφέρεται στη νέα επίλυση
είτε του ΕΓΣΑ’ 87 και μικρότερο ή ίσο 0,50 mm για αυτούς που το σύστημα προβολής HATT αναφέρεται στην παλιά
επίλυση. 
Σε οριακές περιπτώσεις που τα παραπάνω όρια του RMS δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, θα πρέπει σε συνεννόηση με
την Ε.Π.Π.Ε. να εξεταστεί η περίπτωση αποδοχής μεγαλύτερου RMS. Σε οριακές περιπτώσεις που το απαιτούμενο ελάχιστο
πλήθος σημείων δεν υπάρχει, ο μετασχηματισμός εκτελείται μετά από συνεννόηση με την αντίστοιχη Ε.Π.Π.Ε. και την Ο.Ε.
του υπόψη έργου με λιγότερα από τα προαναφερθέντα σημεία έως τα ελάχιστα δυνατά (6 για τον μετασχηματισμό 2ου
βαθμού) και σε περίπτωση μη εξασφάλισης και αυτών των ελαχίστων θα χρησιμοποιηθεί πολυωνυμικός μετασχηματισμός
1ου βαθμού (τουλάχιστον 4 σημεία, ανά μέτρο μήκους διαγράμματος). Τα σημεία ελέγχου πρέπει να καλύπτουν το σύνολο
της περιοχής. Απαιτούνται σημεία στο κέντρο του χάρτη, αλλά κυρίως στην περιφέρεια. Το πλήθος των σημείων ελέγχου
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο τέτοιο, ώστε να επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου τετραγωνικού σφάλματος της μονάδας
βάρους (root mean square error, RMSE) και σε καμία περίπτωση λιγότερο από 4 σημεία ανά μέτρο μήκους διαγράμματος.
Ως σημεία αναφοράς και ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σημεία με γνωστές συντεταγμένες στο αρχικό σύστημα
προβολής, όπως καννάβου, τριγωνομετρικά, στάσεις κ.λπ..
Τέλος, όσον αφορά στους χάρτες της κατηγορίας 3, η γεωαναφορά τους στο ΕΓΣΑ’ 87 είναι εφικτή εάν οριστούν σημεία
αναφοράς και επισημανθούν στους χάρτες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, επιβάλλεται η χρήση υφιστάμενων
χαρτογραφικών υποβάθρων, όπως π.χ. των ορθοφωτοχαρτών της “Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.”, για την επίθεση των σαρωμένων χαρτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

38

17PROC006302827 2017-06-09



 “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

επί αυτών σαν διαφάνειες και την μετακίνηση/αγκίστρωση τους με βάση υλοποιημένα σημεία. Στην περίπτωση που η
χρήση των παραπάνω οδηγεί σε ανασφαλή γεωαναφορά των διαγραμμάτων, τότε θα χρησιμοποιηθούν άλλες κατάλληλες
μέθοδοι  οι  οποίες  θα  εξασφαλίζουν  την  απαραίτητη  ακρίβεια  ισοδύναμη  με  την  ακρίβεια  της  κλίμακας  του  υπό
ψηφιοποίηση χάρτη (π.χ. κλίμακα 1/200 για τα εντός σχεδίου ή 1/1000 για τα εκτός σχεδίου) και κατόπιν συνεννόησης με
την αντίστοιχη Ε.Π.Π.Ε. και την Ο.Ε. του υπόψη Έργου. 
Ο  μετασχηματισμός  των  διαγραμμάτων  θα  γίνει  χωριστά  για  κάθε  διάγραμμα  αδείας,  χρησιμοποιώντας  τα  σημεία
αναφοράς που επιλέχθηκαν. 
Για την επίλυση των εξισώσεων του μετασχηματισμού θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος επίλυσης των ελαχίστων τετραγώνων.
Τα αποτελέσματα της επίλυσης θα δοθούν στην τεχνική έκθεση επεξεργασίας ανά είδος μετασχηματισμένου διαγράμματος
ψηφιακά (σε αρχείο μορφής *.doc). Επίσης, στην τεχνική έκθεση επεξεργασίας των διαγραμμάτων, πρέπει να αναφέρεται
το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε από τον Ανάδοχο για τον μετασχηματισμό και να είναι τέτοιο, ώστε να διατηρούνται
οι διαστάσεις των διαφόρων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και μετά τον μετασχηματισμό.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην σήμανση με κατάλληλο σύμβολο των σημείων αναφοράς και ελέγχου, στην
κωδικοποίησή τους και στην καταχώρησή τους στο αντίστοιχο επίπεδο χαρτογραφικής πληροφορίας, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που θα επικαιροποιήσει ο Ανάδοχος στην αρχή του έργου. 
Για την ανασύσταση (resampling) των ψηφίδων (pixels)  των εικόνων θα χρησιμοποιηθεί  τουλάχιστον η μέθοδος της
διγραμμικής παρεμβολής (bilinear interpolation). 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ελέγχει  την  ορθότητα  της  γεωαναφοράς  και  του  μετασχηματισμού  των  προβολικών
συστημάτων όλων των παραδοτέων αντίστοιχων διαγραμμάτων στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87 με την
χρήση υφιστάμενων χαρτογραφικών υποβάθρων, όπως π.χ. των ορθοφωτοχαρτών της “Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.”.
Για την αποδοχή του προϊόντος της διαδικασίας γεωμετρικής διόρθωσης και γεωαναφοράς θα συμφωνηθεί μεταξύ του
Αναδόχου  και  της  Ε.Π.Π.Ε.  συγκεκριμένη  μεθοδολογία  δειγματοληπτικού  ελέγχου  κατά  την  εκπόνηση  της  Μελέτης
Εφαρμογής, για όλες τις κατηγορίες ακρίβειας χαρτών (αστικού, αγροτικού, κ.λπ.).
Ο επιτόπιος έλεγχος της θέσης επιλεγμένων υλοποιημένων σημείων γεωαναφερμένων διαγραμμάτων, όπου κριθεί αυτό
αναγκαίο, θα γίνει με συνδρομή και με όργανα που θα διαθέσει στην Ο.Ε. του έργου ο Ανάδοχος και μετά από σχετική
συνεννόηση με την Ε.Π.Π.Ε..
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλύσει στην προσφορά του ολόκληρη τη μεθοδολογία που προτείνει να χρησιμοποιήσει,
μαζί  με  οποιαδήποτε  λογισμικά  πακέτα  που  θα  εμπλέκονται.  Θα  πρέπει  να  δίδονται  αναλυτικές  επεξηγήσεις  και
διαγράμματα ροής για το κάθε στάδιο εργασίας ξεχωριστά, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τη διαδικασία και την τεχνική
που προτείνεται.
O Ανάδοχος καλείται να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα με τρόπο ώστε να γίνουν συμβατά με το τελικό σύστημα αναφοράς
που θα προσφέρει. Απαραίτητη είναι η ομογενοποίησή τους από τα διάφορα και διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας που
βρίσκονται,  ώστε  να  αποτελέσουν  μοναδικά  και  ενιαία  features,  ώστε  να  προκύψει  το  Ενιαίο  Γεωγραφικό  Σύστημα
Πληροφοριών της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. 
Ψηφιοποίηση - Διανυσματοποίηση Μετασχηματισμένων Διαγραμμάτων
Οι εργασίες της ψηφιοποίησης - διανυσματοποίησης αφορούν στην πλήρη απόδοση της γεωμετρικής (σημεία, γραμμές,
πολύγωνα) και περιγραφικής (κωδικοί, κείμενα) πληροφορίας του σαρωμένου χάρτη σε ψηφιακή μορφή. Σε πρώτο στάδιο
γίνεται  η  διανυσματοποίηση  των  μετασχηματισμένων  διαγραμμάτων  και  ακολουθεί  η  κωδικοποίηση  και  δόμηση  της
χωρικής πληροφορίας (γεωμετρικής, περιγραφικής). 
Ακολουθεί  η  Δόμηση  Τοπολογίας  (έλεγχος  για  ελλιπή  στοιχεία,  επιπλέον  στοιχεία,  ακριβή  στοιχεία,  συνεχή  στοιχεία,
κωδικός αναγνώρισης), αναγνώριση λαθών, διόρθωση λαθών και Επαναδημιουργία Τοπολογίας.
Η απόδοση των κωδικών και των κειμένων γίνονται με κατάλληλες γραμματοσειρές.
Η απόδοση των σημείων / γραμμών γίνεται  με κατάλληλα χαρτογραφικά σύμβολα, τα οποία, καθώς και  η υπόλοιπη
πληροφορία,  κατά την ψηφιοποίηση διαχωρίζονται  με τη χρήση κατάλληλων κωδικών και  των αντίστοιχων επιπέδων
χαρτογραφικής  πληροφορίας,  τα  οποία  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την  πιστοποίηση  και  συμβατότητα  των  γεωχωρικών
δεδομένων σύμφωνα με τον Ν.3882/2010 και την Οδηγία INSPIRE, με στόχο την αυτόματη ένταξή τους στην Εθνική
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.Γε.Π.).
Το αποτέλεσμα της διανυσματοποίησης θα είναι ένας ενιαίος ψηφιακός διανυσματικός χάρτης (vector map), σε μορφή που
θα οριστικοποιηθεί κατά τη Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  (Φάση Α) του Έργου.
Κατά την εφαρμογή της μεθόδου τα μη ευθύγραμμα γραμμικά στοιχεία αποδίδονται με ευθύγραμμα τμήματα κατάλληλου
μήκους για την καλύτερη προσέγγιση της καμπύλης και δεν μπορεί να είναι μικρότερα από το 0,5 mm της κλίμακας του
χάρτη. Όσον αφορά στα πολύγωνα, αυτά αποδίδονται με τη ψηφιοποίηση των γραμμικών στοιχείων που τα ορίζουν (όρια
γειτονικών πολυγώνων) μία φορά για να επιτευχθεί η ταύτιση των κοινών κορυφών και πλευρών - use existing geometry
κ.λπ.). Για την απόδοση των σημείων/γραμμών με κατάλληλα χαρτογραφικά σύμβολα, κατά την ψηφιοποίησή τους οι
οντότητες διαχωρίζονται με τη χρήση κατάλληλων κωδικών ή επιλογή επιπέδου (layer) ψηφιοποίησης.
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σειρές χαρτών και στις ενώσεις των τμημάτων, η ψηφιοποίηση στα όρια των επιμέρους
χαρτών  και  τμημάτων  θα  λαμβάνει  υπόψη  τους  όμορους  χάρτες,  ώστε  να  υπάρχει  συνέχεια  στα  γεωμετρικά
χαρακτηριστικά που εκτείνονται σε γειτονικούς χάρτες. 
Η ακρίβεια των ψηφιοποιημένων σημείων/γραμμών θα είναι καλύτερη από 0,125 mm της κλίμακας του χάρτη. Η ακρίβεια
του τελικού προϊόντος της ψηφιοποίησης θα πρέπει για το 95% των σημείων να είναι καλύτερη από:
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√(ΜέσοRMSγεωναφοράς )2+(0 .125 xσυντελεστήςκλίμακας )2

Της ψηφιοποίησης ακολουθούν οι απαραίτητες εργασίες για το «καθάρισμα» των ψηφιοποιημένων σημείων/γραμμών με
τη διαγραφή σημείων με μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από την καθορισμένη ανοχή, τη δημιουργία των απαραίτητων
τομών  των  γραμμών  (intersections)  και  τη  δημιουργία  των  κατάλληλων  κόμβων  (nodes),  τη  διαγραφή/επέκταση
αιωρούμενων/κρεμάμενων  γραμμών  με  μήκος  μικρότερο  ή  μεγαλύτερο  από  την  καθορισμένη  ανοχή,  καθώς  και  την
ταύτιση γειτονικών γραμμών που ψηφιοποιήθηκαν από γειτονικούς χάρτες της ίδιας σειράς χαρτών. Η ανοχή καθορίζεται
ίση με:

√(ΜέσοRMSγεωναφοράς )2+(0 .125 xσυντελεστήςκλίμακας )2

και για τη διαγραφή αιωρούμενων γραμμών (dangle line) στο διπλάσιο.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι ορθότητας εισαγωγής
στοιχείων, δειγματοληπτικοί έλεγχοι σφαλμάτων που τυχόν ανακύψουν και ποιοτικοί έλεγχοι εισαχθέντων στοιχείων. Η
μέθοδος  της  δειγματοληψίας  θα  καθοριστεί  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  Ε.Π.Π.Ε.  και  θα  οριστικοποιηθεί  κατά  τη
Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  (Φάση Α) του Έργου.
Η διανυσματική πληροφορία θα δομηθεί στα αντίστοιχα θεματικά επίπεδα, ώστε τα παραδοτέα να εισαχθούν στο GIS.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλύσει στην προσφορά του ολόκληρη τη μεθοδολογία που προτείνει να χρησιμοποιήσει,
μαζί  με  οποιαδήποτε  λογισμικά  πακέτα  που  θα  εμπλέκονται.  Θα  πρέπει  να  δίδονται  αναλυτικές  επεξηγήσεις  και
διαγράμματα ροής για το κάθε στάδιο εργασίας ξεχωριστά, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τη διαδικασία και την τεχνική
που προτείνεται.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, στα πλαίσια της ψηφιοποίησης, θα πρέπει να δημιουργήσουν κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία :

 Όρια γεωτεμαχίων
 Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Ονοματολογία και Κωδικοποίηση Δεδομένων
Στο πλαίσιο της ανάγκης σύνθεσης και παραλαβής Δεδομένων, πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα ονοματολογίας και
κωδικοποίησής  τους.  Το σύστημα,  μεταξύ άλλων,  πρέπει  να περιλαμβάνει  κανόνες  για τα ονόματα των αρχείων της
ψηφιοποίησης (έγγραφα, πίνακες, διαγράμματα, κ.λπ.). 
Επίσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει τα επίπεδα της χαρτογραφικής πληροφορίας, καθώς και το είδος (text, date,
integer) και το εύρος τιμών των χαρακτηριστικών. Επίσης, κατά την ψηφιοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
απαίτηση για συσχετισμό των δεδομένων με αυτά που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ.Ν.Α. 
Το σύνολο των ψηφιακών δεδομένων που θα ενταχθούν στο GIS θα μετατραπούν/μετασχηματιστούν σε μορφή συμβατή
με αυτή που θα προδιαγράφεται από τον σχεδιασμό του Συστήματος. Δεδομένου ότι το Σύστημα θα είναι συμβατό με τις
επιταγές της Οδηγίας INSPIRE, τα δεδομένα που εμπίπτουν σε κάποια θεματική κατηγορία δεδομένων της Οδηγίας θα είναι
συμβατά με τις αντίστοιχες-διαθέσιμες κατά την έναρξη υλοποίησης του Έργου προδιαγραφές για δεδομένα (INSPIRE Data
Specifications). 
Επιπρόσθετα, επίσης για λόγους συμμόρφωσης με την Οδηγία, τα δεδομένα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία
μεταδεδομένων, πλήρως συμβατών με τις αντίστοιχες προδιαγραφές [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής της
3ης Δεκεμβρίου 2008 για εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου όσον
αφορά τα μεταδεδομένα].
Διόρθωση Σφαλμάτων Τοπολογίας και Ασυνέχειας
Οι εργασίες αυτές αφορούν στα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. που θα
προκύψουν από την ψηφιοποίηση των αντίστοιχων αναλογικών διαγραμμάτων διαφορετικών θεματικών πηγών και  γι’
αυτό  πιθανώς να  παρουσιάζουν προβλήματα ασυνέχειας  και  τοπολογίας  στη συνένωση είτε μεταξύ τους,  είτε  με τα
υπάρχοντα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα μεταγενέστερων μελετών. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενοποιήσει τα ομοειδή ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα, να ελέγξει το προϊόν της ενοποίησης για
σφάλματα  τοπολογίας  και  ασυνέχειας  και  να  τα  διορθώσει.  Για  να  υποβοηθηθεί  στη  διόρθωση  των  σφαλμάτων,  ο
Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει επικαιροποιημένα σύγχρονα υπόβαθρα, όπως τους ορθοφωτοχάρτες της Ε.Κ.ΧΑ
ΑΕ. 
Η διόρθωση αφορά μόνο σε σφάλματα ψηφιοποίησης και όχι σε σφάλματα που οφείλονται σε διαφορετική ερμηνεία του
προς ψηφιοποίηση αντικειμένου. Η αντιμετώπιση των σφαλμάτων της δεύτερης κατηγορίας θα γίνει από τον Ανάδοχο σε
συνεννόηση με την Ε.Π.Π.Ε..
Μεταδεδομένα
Το σύνολο της τεκμηρίωσης των γεωχωρικών δεδομένων θα είναι με την ολοκλήρωση του έργου διαθέσιμο στο διαδίκτυο,
αποτελώντας ένα μόνιμο ηλεκτρονικό αποθετήριο. Για το λόγο αυτό, θα υιοθετηθεί η Οδηγία Inspire όπου προτείνεται
πρακτικά ένα προφίλ (υποσύνολο) του Προτύπου ISO 19115:2003, το οποίο αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο πρότυπο,
καθορίζοντας το απαιτούμενο σχήμα για την περιγραφή γεωγραφικών πληροφοριών και υπηρεσιών. Παρέχει πληροφορίες
για την αναγνώριση, το εύρος, την ποιότητα, το χωρικό και χρονικό σχήμα, τη χωρική αναφορά και τη διανομή ψηφιακών
γεωγραφικών δεδομένων.
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Τα στοιχεία μεταδεδομένων που προτείνονται στην Οδηγία και τα οποία θα αποτελέσουν την πληροφορία μεταδεδομένων
για τα δεδομένα της Δ/νσης  Περιβάλλοντος Βιομηχανίας,  Ενέργειας και  Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ.,  εντάσσονται  σε
κατηγορίες ως προς το (εννοιολογικό) περιεχόμενο. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
 Ταυτοποίηση 
 Κατηγοριοποίηση χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών
 Λέξη κλειδί
 Γεωγραφική Θέση
 Χρονική αναφορά
 Ποιότητα και εγκυρότητα
 Συμμόρφωση
 Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση και χρήση
 Οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για τη δημιουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη διανομή των συνόλων και

υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.
 Μεταδεδομένα, σχετικά με μεταδεδομένα

Κάθε  κατηγορία  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  ένα  στοιχείο  μεταδεδομένων,  ενώ  ταυτόχρονα  πρέπει  να
περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία για να γίνει κατανοητός ο όγκος της πληροφορίας που πρέπει να συνταχθεί.
Τα μεταδεδομένα που θα παραχθούν θα τροφοδοτήσουν την υπηρεσία καταλόγου (εντοπισμού) που θα αναπτυχθεί στο
πλαίσιο  της  ανάπτυξης  του  Συστήματος  GIS.  Οι  κατηγορίες  των  μεταδεδομένων  για  τις  οποίες  θα  δημιουργηθούν
μεταδεδομένα θα οριστικοποιηθούν στη Προδιαγραφές εφαρμογής έργου . 
Καταχωρήσεις στοιχείων στο GIS
Η  ενότητα  αυτή  αφορά  την  καταχώρηση  του  παραγόμενου  κατά  τα  παραπάνω  στάδια  ψηφιακού  υλικού  και
πληκτρολόγηση περιγραφικών και αλφαριθμητικών στοιχείων των ανάλογων δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία της Βάσης
Δεδομένων του GIS.
Επίσης, είναι επιθυμητό να ενταχθούν σύνολα δεδομένων που αφορούν σχετικές με το αντικείμενο της Δ/νσης κατηγορίες,
όπως Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια της ΠΕ Θες/νίκης. 
Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων, Αναφορών Εσωτερικού Ελέγχου και Διενέργεια Δειγματοληπτικών Ελέγχων
ποιότητας παραγόμενων χωρικών στοιχείων
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Τεχνικές Εκθέσεις με τη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών ψηφιοποίησης και στατιστικά
στοιχεία,  καθώς  και  Αναφορές  Εσωτερικού  Ελέγχου  («Αναφορά  Διασφάλισης  Ποιότητας:  Quality     Assurance     Report   -  
QAR»), δηλαδή αναφορά με τους ελέγχους ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο και τα αποτελέσματά
τους, χωριστά για κάθε είδος δεδομένων, που θα συνοδεύουν τις τμηματικές και την τελική παράδοση.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους ορθότητας εισαγωγής στοιχείων, δειγματοληπτικούς
ελέγχους  σφαλμάτων  που  τυχόν  ανακύψουν  και  ποιοτικούς  ελέγχους  εισαχθέντων  στοιχείων.  Η  μέθοδος  της
δειγματοληψίας θα οριστικοποιηθεί κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Π.Π.Ε.. Ο
επιτόπιος  έλεγχος  της  θέσης  επιλεγμένων  υλοποιημένων σημείων  γεωαναφερμένων διαγραμμάτων,  όπου αυτό κριθεί
αναγκαίο, θα γίνει με συνδρομή και με όργανα που θα διαθέσει στην Ο.Ε. του Έργου ο Ανάδοχος και μετά από σχετική
συνεννόηση με την Ε.Π.Π.Ε..
Εισαγωγή Γεωγραφικών Δεδομένων
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης θα εισαχθεί το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο, που θα δημιουργηθεί στο στάδιο
της  σάρωσης,  για  την  λειτουργία  των  εφαρμογών  που  θα  παρέχουν  υπηρεσίες  με  γεωγραφική  αναφορά  (αιτήσεις,
εποπτεία κ.λπ.)  και  θα απεικονίζονται  γεωγραφικά οι  υπάρχουσες επιχειρήσεις  που έχουν αδειοδοτηθεί  από τη Δ/νση
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θ. με όλα τα στοιχεία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όχλησης κ.λπ., οι επιχειρήσεις
εκείνες  που  εμπίπτουν  στην  Οδηγία  SEVESO και  IPPC,  ενώ  ακόμη  θα  παρέχεται  και  η  δυνατότητα  παραμετρικής
κατηγοριοποίησης και αναζήτησης.
Ο Ανάδοχος θα ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με το υλικό εκείνο που θα του παραδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Όπως προαναφέρθηκε, αντικείμενο του έργου αποτελεί και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος  GIS, το οποίο θα
εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  διαχείρισης  των  υφιστάμενων  ψηφιακών  αλλά  και  όσων  θα  προκύψουν  από  τη  διαδικασία
ψηφιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων. 
Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  η  ανάπτυξη  όλων  των  απαραίτητων  μονάδων  ενός  σύγχρονου
γεωπληροφοριακού  συστήματος,  το  οποίο  θα  συμπεριλαμβάνει  το  μηχανισμό  αποθήκευσης  και  διαχείρισης  των
πληροφοριών (βάση δεδομένων), ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών διάχυσης των γεωγραφικών δεδομένων στο διαδίκτυο
καθώς και χαρτογραφική παρουσίαση των δεδομένων σε περιβάλλον φυλλομετρητή ιστού (web browser).
Για την υλοποίηση του GIS θα απαιτηθεί η προμήθεια των αντίστοιχων λογισμικών, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση για
μελλοντική θεματική επέκταση του συστήματος σε τομείς  αρμοδιοτήτων, άλλων Δ/νσεων.  Σε επίπεδο επιχειρησιακού
σχεδιασμού θα επιτρέπει  την εξαγωγή συνδυαστικών δεδομένων και  το φιλτράρισμα αυτών, ώστε να είναι  δυνατή η
δημοσιοποίησή τους σε διαφορετικές ομάδες-στόχους.
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Σχεδιασμός & Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων
Γενικά
Ο Ανάδοχος του παρόντος έργου θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες και τους κανόνες που προβλέπονται στον
σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων δεδομένων. Η Χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων (Spatial Enabled Database) θα
περιλαμβάνει τα χωρικά δεδομένα, τα δεδομένα που συνδέονται με τα χωρικά δεδομένα καθώς και τα μεταδεδομένα τους.
Επίσης, τα μεταδεδομένα θα αφορούν και αναλογικά δεδομένα (Μητρώο αναλογικών δεδομένων).
Ο σχεδιασμός θα πρέπει  να  υποστηρίζει  την αυτόνομη λειτουργία κάθε  επιμέρους  βάσης  και  ταυτόχρονα την  ενιαία
λειτουργία τους. Πλέον των γεωγραφικών δεδομένων, η βάση δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει την αποθήκευση,
διαχείριση και επεξεργασία των περιγραφικών πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε μονάδα (βλ. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης).
Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της βάσης δεδομένων με τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν
είναι: 
 Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. 
 Λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. 
 Φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση της βάσης δεδομένων. 
 Δοκιμαστική εφαρμογή και βελτίωση της βάσης δεδομένων. 
 Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση. 
 Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της Βάσης Δεδομένων.
Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ο Ανάδοχος θα πρέπει να
παραδώσει στο τέλος μια καλά δομημένη, ικανοποιητικά λειτουργική και αποδοτική βάση δεδομένων που:

vi. Θα ικανοποιεί τους αντικειμενικούς στόχους και τις απαιτήσεις οργάνωσης της υπηρεσίας.
vii. Θα εξυπηρετεί διάφορες κατηγορίες χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης.
viii. Θα  περιέχει  όλα  τα  απαραίτητα  δεδομένα  χωρίς  επαναλήψεις  (εκτός  εάν  κατ΄  εξαίρεση  σχεδιαστεί  και

αιτιολογηθεί κατάλληλα).
ix. Θα εξυπηρετεί διαφορετικές ‘όψεις’/ ‘εικόνες’ (views) των δεδομένων.
x. Θα ξεχωρίζει λειτουργίες που συντηρούν τα δεδομένα από αυτές που τα χρησιμοποιούν.

Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων έως και το στάδιο του φυσικού σχεδιασμού και υλοποίησης της βάσης θα γίνει με
εξοπλισμό που πρέπει  να διαθέτει  ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει  την βάση σε εξυπηρετητή (server) της
Π.Κ.Μ., στη φάση της πιλοτικής - παραγωγικής λειτουργίας.
Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων
Στο στάδιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των απαιτήσεων της υπηρεσίας και των εφαρμογών που θα εξυπηρετούν
τα δεδομένα για να αποσαφηνισθούν θέματα που αφορούν τον σκοπό για τον οποίο αναπτύσσεται το σύστημα, τους
χρήστες και τις απαιτήσεις τους από το σύστημα (π.χ. τύποι εφαρμογών, χρόνος απόκρισης του συστήματος, μορφές
επικοινωνίας,  κ.λπ.).  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  μοντελοποιήσει  με  τη  βοήθεια  διαγραμμάτων  UML τις  ανάγκες  και
απαιτήσεις των χρηστών (Use Cases). και θα πρέπει να οργανώσει και να ταξινομήσει τα γεωγραφικά και μη δεδομένα σε
οντότητες (μονάδες ή αντικείμενα) που θα αντιστοιχούν σε δεδομένα με φυσική ή εννοιολογική υπόσταση. Η οργάνωση
και η ταξινόμηση των γεωγραφικών δεδομένων σε γεωγραφικές οντότητες θα πρέπει βασισθεί σε κοινά χαρακτηριστικά
που περιγράφουν τα αντικείμενα και αφού πρώτα οριστεί ο σκοπός και οι ανάγκες που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν στη
βάση  και  στο  Γεωγραφικό  Σύστημα  Πληροφοριών.  Κάθε  οντότητα  θα  περιγράφεται  από  ένα  σύνολο
χαρακτηριστικών/ιδιοτήτων  που  θα  εξαρτώνται  άμεσα  από  το  σκοπό  και  τις  ανάγκες  που  θα  εξυπηρετούν.  Τα
χαρακτηριστικά θα ορίζουν τη ταυτότητα της οντότητας και θα περιγράφουν την χωρική της (χωρικά χαρακτηριστικά)
όσο και τη θεματική της (περιγραφικά χαρακτηριστικά) διάσταση.
Για κάθε γεωγραφική οντότητα θα προσδιοριστεί  το πιο κατάλληλο γεωμετρικό μοντέλο (σημείο, γραμμή, πολύγωνο,
σύνθετες μορφές γεωμετρίας, εικόνα, κ.λπ.) για την αναπαράσταση της. Επίσης θα πρέπει να ορισθούν οι τοπολογικές
σχέσεις  πρώτον  μεταξύ  των  αντικειμένων  της  ίδιας  οντότητας  (π.χ.  δεν  πρέπει  να  υπάρχει  επικάλυψη  μεταξύ
αγροτεμαχίων) ή μεταξύ αντικειμένων διαφορετικών οντοτήτων (π.χ. όρια αγροτεμαχίων δεν πρέπει  να τέμνουν όρια
ενοτήτων). Δεδομένου ότι κάποια παλαιότερα δεδομένα δεν πληρούν τους τοπολογικούς κανόνες, ο Ανάδοχος θα πρέπει
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε συνεργασία με την υπηρεσία υιοθετώντας κάποιες εξαιρέσεις από τους κανόνες αυτούς.
Οι παραπάνω εργασίες συνδέονται με τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης. Με τον εννοιολογικό σχεδιασμό επιδιώκεται
η πλήρης κατανόηση των δεδομένων που θα περιέχει η βάση, η σημασιολογία τους και οι ενδεχόμενοι περιορισμοί. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει επιμέρους εννοιολογικά μοντέλα δεδομένων για κάθε χρήστη (user view) της βάσης
δεδομένων. Τυπικά ως χρήστης εννοείται ένα τμήμα/άτομο της υπηρεσίας που εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες εργασίες και
που ή θα χρησιμοποιεί  απευθείας  το σύστημα ή θα έχει  ανάγκη τη δημιουργία κάποιων αναφορών(reports)  που θα
παράγονται από το σύστημα ή θα ζητάει τα αποτελέσματα μιας δοσοληψίας (transaction) που θα υποστηρίζει το σύστημα.
Η βάση δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 3 κατηγορίες χρηστών:

1. Διαχειριστής της βάσης δεδομένων.
2. Χρήστης με δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων (create, delete, update).

3. Χρήστης με δικαίωμα επισκόπησης δεδομένων (view).
Στα πλαίσια του εννοιολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να γίνουν:
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V. Προσδιορισμός του τύπου των κυρίων οντοτήτων (entities).
VI. Προσδιορισμός των σημαντικών τύπων συσχετίσεων (relationships) που υφίστανται μεταξύ των οντοτήτων που

έχουν προσδιοριστεί καθώς και ο τύπος πληθικότητας (cardinality) τους (1:1, 1:Μ, Μ:Ν).
VII.Προσδιορισμός των γνωρισμάτων (attributes) των οντοτήτων και των συσχετίσεων.
VIII. Προσδιορισμός του πεδίου ορισμού τιμών (Domain) των γνωρισμάτων.
IX. Προσδιορισμός  γνωρίσματος/ων  ως  υποψήφιου/ων  κλειδιού/ών  (candidate key)  και  πρωτεύοντος  κλειδιού

(primary key).
X. Προσδιορισμός Υπερκλάσεων (Super class) και Υποκλάσεων (sub class)

Για κάθε γνώρισμα (attribute) μιας οντότητας θα πρέπει να καταγράφονται τα ακόλουθα :
 Όνομα και περιγραφή.
 Οποιοδήποτε ψευδώνυμο ή συνώνυμο με το οποίο είναι γνωστό.
 Τύπος δεδομένων και μέγεθος.

 Τιμές των σε περίπτωση που δεν ορίζονται (Default).

 Εάν θα πρέπει να ορίζεται πάντα ή μπορεί να είναι κενό (Null).
 Εάν είναι σύνθετο, ποια είναι τα επιμέρους απλά γνωρίσματα που το συνθέτουν.
 Εάν είναι παραγόμενο, πώς υπολογίζεται.

 Εάν μπορεί να έχει πολλαπλές τιμές(multi-valued).
Ο εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης θα ολοκληρωθεί με τη σχεδίαση του Διαγράμματος του Εκτεταμένου μοντέλου
Οντοτήτων  –  Συσχετίσεων  (Enhanced Entity-Relationship Diagram -  ERD).  Το  Εκτεταμένο  Διάγραμμα  Οντοτήτων-
Συσχετίσεων (ΕΟΣ) και τα σχετικά κείμενα τεκμηρίωσης αποτελούν τη περιγραφή του μοντέλου εννοιολογικού σχεδιασμού
που θα πρέπει να επανεξεταστεί με το χρήστη για να επιβεβαιωθεί ότι αντιπροσωπεύει μια ‘αληθινή’ εικόνα των αναγκών
του χρήστη, μέσω μιας επαναλαμβανόμενης διαδικασίας εντοπισμού λαθών και διόρθωσής τους. 
Επισημαίνεται ότι, ο αριθμός Φακέλου για κάθε επιχείρηση αποτελεί και το μοναδικό χαρακτηριστικό (πρωτεύον κλειδί) για
τη Βάση.
Λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων
Στο στάδιο αυτό ο Ανάδοχος θα απεικονίσει το εννοιολογικό μοντέλο που σχεδίασε σε ένα λογικό μοντέλο λαμβάνοντας
υπόψη το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Το λογικό μοντέλο θα αποτελέσει την πηγή των πληροφοριών για
το φυσικό σχεδιασμό. Ο λογικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

 Δημιουργία  και  Επικύρωση(validation)  του  λογικού  μοντέλου,  για  κάθε  ξεχωριστό  χρήστη  (user view)  της
υπηρεσίας.

 Σύνθεση  των  επιμέρους  λογικών  μοντέλων  δεδομένων  για  κάθε  ξεχωριστό  χρήστη  σε  ένα  συνολικό  λογικό
μοντέλο της υπηρεσίας.

Στη φάση αυτή  το εννοιολογικό μοντέλο θα «καθαριστεί» με την εξάλειψη δομών/δεδομένων που είναι  δύσκολο να
υλοποιηθούν  στο  σχεσιο-αντικειμενοστραφή  σύστημα  διαχείρισης  βάσης  δεδομένων  ανοικτού  κώδικα  που  θα
χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστούν οι κανόνες κανονικοποίησης (normalization) ώστε
να προκύψει ένα μοντέλο δεδομένων που είναι σωστό, κατανοητό και χωρίς ασάφειες. Αναλυτικότερα οι εργασίες που
πρέπει να γίνουν στο στάδιο αυτό είναι: 

 Αντιστοίχιση του επιμέρους εννοιολογικού μοντέλου στο επιμέρους λογικό μοντέλο για κάθε χρήστη.
 Δημιουργία πινάκων/σχέσεων (tables/relations) από το λογικό μοντέλο δεδομένων.
 Επικύρωση(validation) του λογικού μοντέλου χρησιμοποιώντας τους κανόνες κανονικοποίησης  (normalization)

των πινάκων.
 Επικύρωση (validation) του λογικού μοντέλου κατά το πόσο αυτό υποστηρίζει τις απαιτούμενες από τον χρήστη

δοσοληψίες.
 Σχεδιασμός του τελικού Διαγράμματος του Εκτεταμένου μοντέλου Οντοτήτων–Συσχετίσεων (ΕΟΣ) που αποτελεί

την αναπαράσταση του λογικού μοντέλου δεδομένων του χρήστη.
 Προσδιορισμός των περιορισμών ακεραιότητας (integrity constraints) των δεδομένων του χρήστη.
 Επανεξέταση του λογικού μοντέλου με το χρήστη για επιβεβαίωση της ορθότητας του.
 Συγχώνευση των επιμέρους λογικών μοντέλων σε ένα συνολικό λογικό μοντέλο δεδομένων για όλη την υπηρεσία.
 Επικύρωση (validation) του συνολικού λογικού μοντέλου χρησιμοποιώντας τους κανόνες κανονικοποίησης και

κατά το πόσο αυτό υποστηρίζει τις απαιτούμενες δοσοληψίες.
 Καθορισμός πιθανών σημαντικών αλλαγών στο προβλεπόμενο μελλοντικό χρονικό διάστημα και εκτίμηση κατά

του πόσο το συνολικό λογικό μοντέλο εξυπηρετεί τις αλλαγές αυτές.
 Επανεξέταση  του  συνολικού  λογικού  μοντέλου  δεδομένων  με  το  σύνολο  των  χρηστών  της  υπηρεσίας  για

επιβεβαίωση της ορθότητας του.
Κατά τον μετασχηματισμό των δομών  του εννοιολογικού σχεδιασμού σε μορφές που διαχειρίζονται ευκολότερα από το
Σύστημα  Διαχείρισης  της  Βάσης  Δεδομένων  (RDBMS)  θα  πρέπει  να  διαγραφούν-αντικατασταθούν  μη  αποδεκτές
συσχετίσεις  (Μ:Ν,  σύνθετες,  αναδρομικές  κ.λπ.)  καθώς  και  τα  πλειότιμα  γνωρίσματα.  Στο  σχεδιασμό  θα  πρέπει  να
εφαρμοστούν οι κανόνες κανονικοποίησης. Κάθε απόκλιση απ’ αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να τεκμηριώνεται.
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Το αποτέλεσμα του λογικού σχεδιασμού είναι  το τελικό Διάγραμμα του Εκτεταμένου μοντέλου Οντοτήτων–Συσχετίσεων
που αποτελεί την αναπαράσταση του συνολικού λογικού μοντέλου δεδομένων της υπηρεσίας. 
Φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση της βάσης
Στο  στάδιο  αυτό θα  σχεδιαστούν  όλες  οι  δομές  αποθήκευσης  των δεδομένων στα  αρχεία  της  βάσης  και  οι  τρόποι
ικανοποιητικής προσπέλασης σε αυτά. Κατά τον φυσικό σχεδιασμό η βάση δεδομένων θα προσαρμοστεί στο υπάρχον
σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων μέσα από μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ φυσικού και λογικού σχεδιασμού με
στόχο τη βελτίωση της επίδοσης της βάσης. Η υλοποίηση της βάσης θα γίνει στο σχεσιο-αντικειμενοστραφή σύστημα
διαχείρισης ανοικτού κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο έργο. 
Ο φυσικός σχεδιασμός και η υλοποίηση της βάσης δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει:

 Μεταφορά του συνολικού λογικού μοντέλου δεδομένων στο  RDBMS εργασίας με σκοπό τη δημιουργία ενός
λειτουργικού σχεσιακού σχήματος Βάσης Δεδομένων.

 Σχεδιασμός της φυσικής αναπαράστασης με τον ορισμό του τρόπου οργάνωσης και πρόσβασης των αρχείων για
την αποθήκευση των βασικών πινάκων.

 Σχεδιασμός των μηχανισμών ασφάλειας της Βάσης Δεδομένων όπως προδιαγράφονται από τους χρήστες.
 Παρακολούθηση  του  λειτουργικού  συστήματος  και  βελτίωση  της  απόδοσής  του  με  σκοπό  τη  διόρθωση

εσφαλμένων αποφάσεων κατά τη σχεδίαση ή την ενσωμάτωση απαιτούμενων αλλαγών.
Η πρώτη δραστηριότητα του φυσικού σχεδιασμού εμπεριέχει τη μεταφορά των πινάκων που προέκυψαν από το λογικό
σχεδιασμό του συνολικού μοντέλου δεδομένων σε μια υλοποιήσιμη μορφή από το RRDBMS του GIS. Κάθε πίνακας που
προσδιορίζεται  στο συνολικό λογικό μοντέλο δεδομένων υλοποιείται  στη βάση με τη χρήση των εργαλείων του νέου
RDBMS.
Εισαγωγή των δεδομένων στη ΒΔ
Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων του φυσικού σχεδιασμού της βάσης δεδομένων που αφορούν την δημιουργία στο
νέο RDBMS των απαραίτητων πινάκων για την υλοποίηση του λογικού μοντέλου, ακολουθεί η εισαγωγή των δεδομένων
στους αντίστοιχους πίνακες.
Τα δεδομένα με γεωαναφορά (διανυσματικά, πινακωτά και εικονιστικά) θα εισαχθούν στη βάση. Για τα δεδομένα χωρίς
άμεση γεωναφορά (εικονιστικά, κείμενα, σκίτσα κ.λπ.) ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για το αν εισαχθούν
στη βάση ή αν θα εισαχθεί μόνο η θέση (link) τους στο σύστημα αρχείων (file system).
Καθάρισμα δεδομένων
Όσον αφορά τα υπάρχοντα διανυσματικά δεδομένα ο Ανάδοχος θα πρέπει, πριν την εισαγωγή τους στους αντίστοιχους
πίνακες νέου RDBMS, να εκτελέσει κάποιες βασικές εργασίες ‘καθαρισμού’ (cleaning), που αφορούν κυρίως τη δημιουργία
‘τομών’ (intersections), έλεγχο για ‘ανοικτά’ πολύγωνα και μη ύπαρξη ή ύπαρξη πολλών σημείων ‘ετικέτας’ (label). Επίσης
θα πρέπει να ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων (π.χ. υπάρχουν κωδικοί για όλα τα αντικείμενα και εάν
είναι όλοι σωστοί).Προβληματικά δεδομένα θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία για τη διόρθωσή τους. 
Εισαγωγή δεδομένων
Ο Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αναπτύξει,  για  κάθε  διαφορετικό  format δεδομένων  την  κατάλληλη  μεθοδολογία  για  την
εισαγωγή τους.
Για όλα τα δεδομένα που θα εισαχθούν στην βάση, απαιτείται και η ταυτόχρονη σύνδεση (link) του κάθε δεδομένου με
το/τα αρχείο/α από τα οποία προέκυψε, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των αρχείων δεδομένων (π.χ. φωτογραφία) και
των  συνοδευτικών  αρχείων  (π.χ.  DWG)  με  γεωγραφικό  τρόπο.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  γεωγραφική  διαχείριση  αρχείων
δεδομένων συνίσταται στη δυνατότητα εφαρμογής λειτουργιών όπως αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και επισκόπηση
αρχείων δεδομένων με χρήση της γεωγραφικής/λογικής απεικόνισης (logical view) του κάθε αρχείου, η οποία θα είναι
διαχωρισμένη από την φυσική απεικόνιση (physical view).
Έλεγχος τοπολογικών κανόνων
Ως τελευταίος έλεγχος, θα πρέπει τα γεωγραφικά δεδομένα να ελεγχθούν σε σχέση με τους τοπολογικούς κανόνες που
έχουν τεθεί για τη βάση (π.χ. εάν τα όρια ενός αγροτεμαχίου τέμνουν τα όρια των ενοτήτων ή τα όρια μιας εδαφολογικής
μονάδας τέμνουν τα όρια ευρύτερης μονάδας). Για δεδομένα που υπάρχουν σοβαρά τοπολογικά λάθη και η διόρθωση τους
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει την εισαγωγή τους στη βάση από τον ανάδοχο χωρίς
την τήρηση των τοπολογικών κανόνων.
Με την εισαγωγή των δεδομένων ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της βάσης δεδομένων. Θα ακολουθήσει
πιλοτική λειτουργία της βάσης ώστε να διαπιστωθούν προβλήματα λειτουργίας και απόδοσης με το σύνολο των δεδομένων
εισηγμένων στη βάση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε αλλαγές όπου κριθούν απαραίτητες. Ο Ανάδοχος θα είναι
υπεύθυνος για την λειτουργία και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του όλου έργου.
Ψηφιακές Υπηρεσίες Διάχυσης Γεωγραφικών Δεδομένων
Για  τα  σύνολα  γεωγραφικών  δεδομένων  του  έργου  θα  αναπτυχθούν  ψηφιακές  υπηρεσίες  μέσω  των  οποίων  θα
πραγματοποιείται η διάχυση των δεδομένων και μεταδεδομένων στο Διαδίκτυο. 
Οι  ψηφιακές  υπηρεσίες  θα  επιτρέπουν  τη  διαβαθμισμένη  πρόσβαση  στα  σύνολα  δεδομένων  και  θα  εξυπηρετούν
κατ΄ελάχιστον τη θέαση, μεταφόρτωση και εντοπισμό των γεωχωρικών δεδομένων. Για λόγους διαλειτουργικότητας αλλά
και συμμόρφωσης με τις επιταγές του Ν.3882/2010 οι υπηρεσίες θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
INSPIRE.
Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  περιγράψουν  αναλυτικά  τις  υπηρεσίες  και  τις  προδιαγραφές  με  τις  οποίες  θα
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αναπτυχθούν οι εν λόγω υπηρεσίες. 
Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή
Για  τις  ανάγκες  παρουσίασης  και  αναζήτησης  (μέσω  μεταδεδομένων)  των  δεδομένων  θα  προσφερθεί  χαρτογραφική
εφαρμογή. Η εφαρμογή θα αξιοποιεί τις ψηφιακές υπηρεσίες διάχυσης. 
Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Θέασης(WMS)
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Τηλεφόρτωσης (WFS)
 Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Καταλόγου (CSW) με απλουστευμένη και σύνθετη αναζήτηση

σε καταλόγους μεταδεδομένων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Η αναζήτηση θα πρέπει να μπορεί να
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

 Δυνατότητα  υποβολής  ερωτημάτων  επί  των  περιγραφικών  χαρακτηριστικών  των  διανυσματικών  θεματικών
επιπέδων

 Δυνατότητα αναζήτησης σε διανυσματικά επίπεδα, σε περιοχή που ορίζει γραφικά ο χρήστης στο χάρτη
 Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων με χρήση χωρικών κριτηρίων: Σχεδιασμό περιοχής ενδιαφέροντος γραφικά με

χρήση π.χ. ορθογωνίου ή πολυγώνου και επιλογή χωρικού τελεστή (π.χ. τομή, εγκλεισμός) μεταξύ του θεματικού
επιπέδου και της περιοχής ενδιαφέροντος

 Δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης χωρικών και περιγραφικών κριτηρίων
 Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μορφή πίνακα.
 Εστίαση του χάρτη στην εγγραφή που επιλέγεται στον πίνακα
 Δυνατότητα μεταφόρτωσης επιλεγμένων εγγραφών ή του συνόλου ενός διανυσματικού θεματικού επιπέδου σε

διάφορους μορφότυπους
 Δυνατότητα οπτικοποίησης αρχείων γεωχωρικών δεδομένων, όπως π.χ. shapefile, KML
 Δυνατότητα επιλογής γεωγραφικού υποβάθρου αναφοράς
 Διαχείριση θεματικών επιπέδων (προσθήκη, αφαίρεση, αναδιάταξη)
 Ρύθμιση διαφάνειας (transparency) των θεματικών επιπέδων
 Ρύθμιση χαρτογραφικού συμβολισμού διανυσματικών επιπέδων που προέρχονται από υπηρεσίες θέασης
 Εμφάνιση πληροφοριών υπομνήματος για τα θεματικά επίπεδα (από υπηρεσίες θέασης)
 Κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση εμφανιζόμενων θεματικών επιπέδων ανά τύπο υπηρεσίας, εξυπηρετητή
 Εργαλεία πλοήγησης (εστίαση, αποεστίαση, μετατόπιση, μετατόπιση σε συντεταγμένες)
 Εργαλεία πραγματοποίησης μετρήσεων (αποστάσεων, εμβαδού)
 Δυνατότητα εκτύπωσης
 Δυνατότητα επέκτασης  της  λειτουργικότητάς  της,  ώστε  να  ενσωματώνει  νέες  λειτουργίες  και  να  μπορεί  να

καλύψει όλες τις απαιτούμενες από τον παρόν

Ειδικά χαρακτηριστικά: 
 Χωρίς απαίτηση να κατεβάσει (download) και  να εγκαταστήσει  (install) ο τελικός χρήστης ειδικά λογισμικά

(plug-ins) στον υπολογιστή του
 Προβολή  βάσης  δεδομένων  των  αντικειμένων  των  χαρτών,  αν  ζητηθεί  από  το  χρήστη,  με  δυνατότητες

αναζήτησης
 Δυνατότητα δημιουργίας πολλών ειδών θεματικών χαρτών μέσα από την δικτυακή gis εφαρμογή
 Παροχή ταυτόχρονης πρόσβασης σε απεριόριστο αριθμό χρηστών

 Εύχρηστο περιβάλλον εφαρμογής με χρήση "σελίδων" (tabs) 
 Συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση των επιλεγμένων δεδομένων μέσα από τη βάση
 Ελληνικό & αγγλικό περιβάλλον εφαρμογής, με δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη, καθώς και δυνατότητα

προσθήκης επιπλέον γλωσσών από το διαχειριστή.
Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης
Όπως προαναφέρθηκε, κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος διαχείρισης ψηφιακής
πληροφορίας,  το  οποίο  αφενός  θα  διευκολύνει  τις  εσωτερικές  διεργασίας  της  υπηρεσίας  και  αφετέρου  θα  παρέχει
προηγμένες  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  προς  τους  ενδιαφερόμενους.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  πλέον  της  γεωπληροφοριακής
υποδομής, θα αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή για τη διαχείριση των αιτημάτων αδειοδότησης που υποβάλλονται προς τη
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. 
Η εφαρμογή θα επιτρέπει τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των αιτημάτων από την υποβολή τους μέχρι και την
έγκρισή τους, σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων αναφορών που θα ενισχύσουν τη διαδικασία ανάλυσης και θα
υποστηρίξουν τη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων από τη Δ/νση. 
Η εφαρμογή θα είναι (δια)δικτυακή και θα αποτελείται από επιμέρους μονάδες οι οποίες θα εξυπηρετούν διακριτούς αλλά
συμπληρωματικούς ρόλους. Η οργάνωση της εφαρμογής θα είναι αρθρωτή, επιτρέποντας τη μελλοντική της επέκταση σε
νέες θεματικές ενότητες. 
Μονάδα υποβολής αιτημάτων
Η συγκεκριμένη μονάδα απευθύνεται στους επαγγελματίες οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα αδειοδότησης για μεταποιητικές
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μονάδες. Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα απαιτεί διαδικασία αυθεντικοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μετά την
επιτυχή είσοδό τους στην εφαρμογή να: 

 Υποβάλλουν αίτημα αδειοδότησης: θα υποστηρίζονται όλες οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σήμερα σχετική
επικοινωνία με τη Δ/νση, δηλαδή θα υποστηρίζεται η υποβολή για όλα τα είδη αιτημάτων χορήγησης αδειών
(άδεια  λειτουργίας  μονάδας  χαμηλής/μέσης/υψηλής  όχλησης,  ενημέρωση  περί  λειτουργίας  μεταποιητικής
δραστηριότητας,  έναρξη  λειτουργίας  εργαστηρίων  κ.λπ.),  συμπεριλαμβανομένων  των  απαραίτητων  κατά
περίπτωση συνοδευτικών/τεκμηριωτικών εγγράφων σχεδίων. 

 Επισκοπούν  στοιχεία  που  επιβλήθηκαν  σε  προγενέστερο  χρόνο  και  να  τροποποιούν/συμπληρώνουν  (βάσει
κανόνων  που  θα  οριστικοποιηθούν  στη  Προδιαγραφές  εφαρμογής  έργου  )  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  και
παρατηρήσεις οι οποίες θα έχουν ενδεχομένως προκύψει από την αξιολόγηση της αίτησης από την υπηρεσία. 

 Ενημερώνονται για την πρόοδο και την πορεία της αίτησής τους
Πιο αναλυτικά, η υποβολή ενός αιτήματος θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων
από τον ενδιαφερόμενο. Η ευθύνη ορθής συμπλήρωσης των πεδίων θα ανήκει στο χρήστη. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να
διασφαλισθεί ότι τα ερωτηματολόγια θα είναι δομημένα με τρόπο που θα επιτρέπουν την κατά το δυνατόν ευκολότερη και
ορθότερη καταχώρηση στοιχείων από τους χρήστες, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αξιολόγησης και ανάδρασης
από την πλευρά της υπηρεσίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται: 

 εννοιολογική κατηγοριοποίηση των πεδίων, 
 ομαδοποίησή πεδίων σε καρτέλες
 χρήση λεξιλογίων ελεγχόμενης προέλευσης, 
 χρήση πτυσσόμενων λιστών, χειριστηρίων ημερολογίου, λειτουργίες προτάσεων και αυτόματης συμπλήρωσης 
 ένδειξη σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό καταχωρήσεων 
 ένδειξη υποχρέωσης ή μη συμπλήρωσης κάποιου πεδίου 
 παραδείγματα, συμβολές οθόνης κ.λπ. 

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει την επικύρωση των καταχωρούμενων πεδίων δυναμικά και θα ενημερώνει το χρήστη σχετικά,
ώστε  με  την  ολοκλήρωση  να  έχει  διασφαλισθεί  η  ορθότητα  σε  συντακτικό  επίπεδο.  Οι  κανόνες  επικύρωσης  θα
αποτελέσουν αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και την οριστικοποίηση της
φόρμας, θα παράγεται μορφοποιημένο αντίγραφο προς εκτύπωση (π.χ. αρχείο τύπου pdf), το οποίο θα φέρει μοναδικό
κωδικό αναγνώρισης και θα περιέχει όλα τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. Το αρχείο αυτό με το μοναδικό κωδικό
αναγνώρισης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική επικοινωνία του χρήστη με την υπηρεσία, ενώ αντίγραφό του θα
αποθηκεύεται  αυτόματα  στο  σύστημα.  Επίσης,  η  υποβολή  στοιχείων  θα  επιτρέπει  την  καταχώρηση  της  θέσης  στο
γεωγραφικό χώρο της μονάδας για την οποία υποβάλλεται αίτηση.
Στην  ίδια  λογική,  ο  χρήστης  θα  έχει  τη  δυνατότητα  επισκόπησης  των  αιτημάτων  που  έχει  υποβάλλει  αλλά  και
τροποποίησης/συμπλήρωσης  εφόσον  του  υποδειχθεί  από  την  υπηρεσία.  Η  τροποποίηση/επανυποβολή  στοιχείων  θα
δημιουργεί την πιο πρόσφατη εικόνα της αίτησης στο σύστημα στην οποία θα έχει πρόσβαση ο ενδιαφερόμενος, δίχως
όμως να καταργείται η προηγούμενη στην οποία θα εξακολουθεί να έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. 
Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την πορεία εξέλιξης του αιτήματός του. 
Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  πρέπει  κάθε  ενδιαφερόμενος  να  καταθέσει,  μέσω  της  νέας  εφαρμογής,  για  την
απόκτηση αδείας μεταποιητικής ή άλλης δραστηριότητας, είναι:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
ΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  /
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΑΔΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ
ΗΣ

ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ
ΟΧΛΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΣΗΣ
ΟΧΛΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ
ΟΧΛΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγι
ο

Ερωτηματολό
γιο

Ερωτηματολό
γιο

Ερωτηματολό
γιο

Ερωτηματολόγιο
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Υπεύθυνη
Δήλωση

Συμμόρφωση
με  τις
Πρότυπες
Περιβαλλοντικέ
ς  Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ)  ή
Απόφαση
Έγκρισης
Περιβαλλοντικ
ών  Όρων
(ΑΕΠΟ)
εφόσον  δεν
υπόκειται  σε
ΠΠΔ

Υπεύθυνη
Δήλωση  του
φορέα με την
οποία
δηλώνεται  η
έναρξη  της
λειτουργίας
σύμφωνα  με
τους  όρους
της  άδειας
εγκατάσταση
ς

Υπεύθυνη
Δήλωση  του
φορέα με την
οποία
δηλώνεται  η
έναρξη  της
λειτουργίας
σύμφωνα  με
τους  όρους
της  άδειας
εγκατάσταση
ς  και  
Εγγυητική
επιστολή,
ύψους ή
Αίτηση  για
έκδοση
άδειας
λειτουργίας

Αίτηση  για
έκδοση
άδειας
λειτουργίας

Αίτηση  αναγγελίας
μεταποιητικής
δραστηριότητας

Βεβαίωση
χρήσης γης

Βεβαίωση
χρήσης γης

Υπεύθυνη  Δήλωση  του  φορέα  στην  οποία
αναφέρει  λεπτομερώς  πόσους  και  ποιας
ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά
νόμο

Συμμόρφωση με
τις  Πρότυπες
Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ)  ή
Απόφαση
Έγκρισης
Περιβαλλοντικώ
ν  Όρων  (ΑΕΠΟ)
εφόσον  δεν
υπόκειται  σε
ΠΠΔ

Μελέτη
εγκατάστασης
στην
περίπτωση
κατά την οποία
η
εγκατεστημένη
παραγωγική
ισχύς  είναι
μεγαλύτερη
των  37  KW
(κινητήρια)  ή
των  70  KW
(θερμική)

Υπεύθυνη  Δήλωση  των  κατά  περίπτωση
αντίστοιχης  ειδικότητας  μηχανικών  ότι  τα
προβλεπόμενα  έργα  εκτελέσθηκαν  σύμφωνα
με τις εγκριθείσες μελέτες

Πιστοποιητικό
Πυροπροστασία
ς(εφόσον
απαιτείται)

Αρχιτεκτονικά
σχεδιαγράμματ
α
(τοπογραφικό,
διάγραμμα
κάλυψης,
κάτοψη,
τομές),  στην
περίπτωση
έκδοσης
οικοδομικής
άδειας

Πιστοποιητικόπυρασφάλειας  της  αρμόδιας
Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  ή,  εφόσον  δεν
απαιτείται,  Υ.Δ.  από τον  αρμόδιο  εκπρόσωπο
της εταιρείας ότι  τηρούνται  οι  προβλέψειςτης
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006)
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Σύμφωνη γνώμη
υγειονομικής
καταλληλότητας
(εφόσον
απαιτείται)

Υπεύθυνη
Δήλωση
μηχανικού,
εφόσον  η
δραστηριότητα
θα
λειτουργήσει
σε  υφιστάμενο
κτίριο,  σχετικά
με  τη  στατική
επάρκεια,  τη
βιομηχανική-
βιοτεχνική
χρήση  του
κτιρίου,  την
εγκατάσταση
του
μηχανολογικού
εξοπλισμού  σε
χώρο  κύριας
χρήσης  (όχι
βοηθητικό  ή
κοινόχρηστο),
τον αριθμό της
υφιστάμενης
οικοδομικής
άδειας,  καθώς
και  τη  μη
απαίτηση
έκδοσης νέας

Υπεύθυνη  Δήλωση  ανάθεσης-ανάληψης  της
επίβλεψης,  λειτουργίας  και  συντήρησης  της
εγκατάστασης  από  τον  κάτοχό  της  και  τον
αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η
συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW
(80 HP)
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Βεβαίωση
καταλληλότητας
από  Δ/νση
Αγροτικής
Ανάπτυξης  ή
Δ/νση Εμπορίου
ή
Γενικό  Χημείο
του  Κράτους  ή
Άδεια  από
Δ/νση
Κτηνιατρικής(εφ
όσον απαιτείται)

Κανονισμός
συνιδιοκτησίας,
σε  περίπτωση
λειτουργίας της
μονάδας  εντός
πολυώροφης
οικοδομής,
σύμφωνα  με
τις  διατάξεις
του  αρ.  4  του
Ν.  3741/1929
(ΦΕΚ  4Α’)
«Περί  της
ιδιοκτησίας
κατ’ ορόφους»,
εφόσον
υπάρχει.  Σε
περίπτωση που
δεν  υπάρχει
κανονισμός,
υποβάλλεται
Υ.Δ.  του
ιδιοκτήτη  του
χώρου
εγκατάστασης
της
δραστηριότητα
ς,  ότι  δεν
υπάρχει
κανονισμός
ιδιοκτησίας  και
ότι  συμφωνεί
στην
εγκατάσταση
της
δραστηριότητα
ς

Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας
από  την  αρμόδια  υπηρεσία  υγείας(εφόσον
απαιτείται)

Αντίγραφο
οικοδομικής
άδειας  
εφόσον  θα
λειτουργήσει  σε
νεοαναγειρόμεν
ο κτίριο

Μελέτη
επικινδυνότητα
ς,  στην
περίπτωση που
η
δραστηριότητα
υπάγεται  στην
κατηγορία
SEVEΖO

Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση
Αγροτικής  Ανάπτυξης  ή  τις  Διευθύνσεις
Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή
άδεια  της  Διεύθυνσης  Κτηνιατρικής(εφόσον
απαιτείται)
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Υπεύθυνη
δήλωση  
αρμόδιου  κατά
το  νόμο
μηχανικού
εφόσον  θα
λειτουργήσει  σε
υφιστάμενο
κτίριο,  σχετικά
με  την  α)
στατική
επάρκεια  β)  την
εγκατάσταση
του
μηχανολογικού
εξοπλισμού  σε
χώρο  κύριας
χρήσης  (  όχι
βοηθητικό  ή
κοινόχρηστο)
,γ)  τον  αριθμό
της  οικοδομικής
άδειας  και  της
μη  απαίτησης
έκδοσης νέας

Γνώμη
Υπηρεσιών  ή
φορέων  για
την  περίπτωση
Β3(9)  του
Ερωτηματολογί
ου,  εφόσον
απαιτείται

Αντίγραφο  Οικοδομικής  Αδείας,  εφόσον  η
δραστηριότητα  θα  λειτουργήσει  σε
νεοανεγειρόμενο κτήριο

Κανονισμός
συνιδιοκτησίας
σε  περίπτωση
πολυώροφης
οικοδομής
εφόσον
υπάρχει(σύμφω
να  με  τις
διατάξεις  του
Ν.3741/1929
ΦΕΚ  4Α)ή
Υπεύθυνη
δήλωση  του
ιδιοκτήτη  του
χώρου  της
εγκατάστασης
ότι  δεν
υφίσταται
κανονισμός  και
ότι  ο  ίδιος
συμφωνεί  με
την
εγκατάσταση
της
δραστηριότητας

Τήρηση  των
ειδικών όρων ή
περιορισμών,
που  τίθενται
ακολούθως,
σύμφωνα με το
άρθρο 20 παρ.
7  του
Ν.3982/2011

Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους
ατμολέβητες  ή  τις  ατμογεννήτριες  της
εγκατάστασης(εφόσον απαιτείται)

Πιστοποιητικό
Υδραυλικής
Δοκιμασίας  του
ατμολέβητα  ή
της
ατμογεννήτριας(
εφόσον
απαιτείται)

Παράβολα Πιστοποιητικό  παραλαβής  του ατμολέβητα,  ή
της ατμογεννήτριας (εφόσον απαιτείται)
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Πιστοποιητικό
Παραλαβής  
του ατμολέβητα,
ή  της
ατμογεννήτριας
(εφόσον
απαιτείται)

 Πιστοποιητικό  ελέγχου  σε  ισχύ  δεξαμενών
υγραερίου  σε  περίπτωση  που  η  μονάδα  έχει
εγκατάσταση υγραερίου

Βεβαίωση
κατασκευής
κυκλοφοριακής
σύνδεσης  
Εφόσον  το
γήπεδο
εγκατάστασης
έχει  είσοδο  –
έξοδο σε εθνική
οδό

 Βεβαίωση  κατασκευής  κυκλοφοριακής
σύνδεσης,  εφόσον  το  γήπεδο  εγκατάστασης
έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό

Πιστοποιητικό
ελέγχου σε ισχύ
δεξαμενών
υγραερίου(εφόσ
ον απαιτείται)

 Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης
νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση

Παράβολα  Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης
αιγιαλού και παραλίας

  Άδεια  ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους  στην
περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του

  Άλλο  δικαιολογητικό  (Εφόσον  εφαρμόζονται
ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί)

Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται είναι κοινό για κάθε είδος άδειας και παρατίθεται στο Παράρτημα. 
Μονάδα επισκόπησης αιτημάτων
Η μονάδα αυτή απευθύνεται στα στελέχη της Δ/νσης τα οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτημάτων. Η είσοδος
στην εφαρμογή θα απαιτεί και πάλι χρήση μηχανισμού αυθεντικοποίησης. Πρακτικά, θα βασίζεται στην μονάδα υποβολής,
ώστε να υιοθετηθεί μια ενιαία προσέγγιση στη χρήση του συστήματος, παρέχοντας όμως περισσότερες λειτουργίες και
δικαιώματα στους εσωτερικούς χρήστες. 
Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες της υπηρεσίας θα έχουν δυνατότητες: 

 συγκεντρωτικής επισκόπησης των αιτημάτων που υποβάλλονται 
 θεματικής αναζήτησης πληροφοριών – εγγράφων/αποφάσεων/διοικητικών πράξεων και διαγραμμάτων
 παραμετρικής αναζήτησης με χρήση κριτηρίων (χρονικών, κατάστασης αιτήματος)
 οπτικοποίησης σε χαρτογραφικό υπόβαθρο των θέσεων των επιχειρήσεων
 τροποποίησης της πορείας κατάστασης των αιτημάτων (π.χ. υπό εξέταση, εκκρεμούν συμπληρωματικά στοιχεία,

έγκριση, απόρριψη κ.λπ.) 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης ενός αιτήματος, ο τελικός υπογράφων με χρήση της ψηφιακής του υπογραφής θα
παράγει το υπογεγραμμένο αρχείο της άδειας, το οποίο θα αποστέλλεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπηρεσίας, αλλά
θα αναρτάται επίσης στο σύστημα.
Αρχιτεκτονική
Επίπεδα
Για  την  υλοποίηση  του  συστήματος  θα  χρησιμοποιηθεί  ανοιχτή,  πολυεπίπεδη  δικτυακή  αρχιτεκτονική.  Μία  από  τις
απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από την αρχιτεκτονική του νέου Πληροφοριακού συστήματος, είναι: 

 Να  επιτρέπεται,  στο  επίπεδο  σχεδιασμού  και  υλοποίησης,  η  υιοθέτηση  αντικειμενοστραφών  ή  αντικειμενο-
σχεσιακών μοντέλων και αντίστοιχων λογισμικών. 

Στην αρχιτεκτονική του Συστήματος διακρίνονται  τρία λογικά επίπεδα. Η διάκριση προκύπτει από την ομαδοποίηση των
σχετικών  λειτουργιών  που  αφορούν  το  αντικείμενο  των  επιχειρησιακών  λειτουργιών  και  την  απαίτηση  για  παροχή
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ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Τα επίπεδα αυτά είναι: 

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

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

 Επίπεδο Παρουσίασης  : Αποτελεί τη διεπαφή της υποδομής με τους χρήστες του Συστήματος. 
Τα δεδομένα και το περιεχόμενο θα αποθηκεύονται σε κατάλληλα σχήματα Βάσεων Δεδομένων, τα οποία θα προκύψουν
από  την  ενοποίηση,  προσθήκες  ή  και  μετασχηματισμό  υφιστάμενων  Βάσεων  που  είναι  εγκατεστημένες  στη  Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Ε.Θ., και τις οποίες διαχειρίζεται. Οι εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα διατίθενται, μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης του Φορέα Λειτουργίας, θα εκτελούνται στους εξυπηρετητές εφαρμογών. Μέσω της Διαδικτυακής
Πύλης,  θα  παρέχεται  πρόσβαση  στις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες.  Οι  εφαρμογές  και  οι  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  θα
ενσωματωθούν στη λειτουργικότητα της Διαδικτυακής Πύλης, μέσω κατάλληλων υπερσυνδέσμων. 
Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής θα γίνει εφαρμογή n-tier αρχιτεκτονικής, που θα αποτελείται από:
Επίπεδο Βάσεων Δεδομένων (Databasetier)
Το επίπεδο αυτό αποτελεί το χαμηλότερο στο φυσικό και λογικό σχεδιασμό. Σε αυτό θα πραγματοποιηθεί η αποθήκευση
του συνόλου των δεδομένων (περιγραφικά, γεωχωρικά δεδομένα και συνοδευτικά έγγραφα). Η πρόσβαση των χρηστών
στα δεδομένα θα είναι  δυνατή είτε μέσω των  intranet/web clients και  πάντα μέσω του application  tier.  Δυνατότητα
πρόσβασης στο επίπεδο αυτό χωρίς τη χρήση του application tier θα έχουν αποκλειστικά οι Διαχειριστές του Συστήματος
για λόγους συντήρησης, επιδιόρθωσης προβλημάτων κ.λπ.. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται τα Συστήματα Διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων και οι Βάσεις περιγραφικών, γεωχωρικών δεδομένων και εγγράφων. 
Επίπεδο Εφαρμογών Desktop(Desktop tier)
Το επίπεδο περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές εφαρμογές γραφείου (desktop). Στο επίπεδο αυτό εντάσσεται κατά κύριο λόγο
η διαχείριση αρχείων, εγγράφων και γεωχωρικών δεδομένων (desktop GIS), σε συνδυασμό με την παραμετροποίηση που
ενδεχομένως απαιτηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή επιχειρησιακή λειτουργικότητα. 
Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής και Υπηρεσιών (business and service tier)
Το επίπεδο αυτό εξυπηρετεί την επιχειρησιακή λογική του συστήματος και περιλαμβάνει και τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα
λογισμικά για την παραγωγή αυτών. Αποτελεί το ενδιάμεσο ανάμεσα στις τελικές εφαρμογές και τη ΒΔ. 
Επίπεδο (Δια)δικτυακών διεπαφών (Web tier)
Το επίπεδο παρέχει στους χρήστες τις διεπαφές των εφαρμογών για την παρουσίαση του ψηφιακού περιεχομένου του
συστήματος. Η πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο θα πραγματοποιείται μέσω (δια)δικτύου και η λειτουργία των εφαρμογών θα
παρέχεται σε περιβάλλον φυλλομετρητών διαδικτύου. 
Χρήστες
Προκειμένου το Σύστημα να καταστεί λειτουργικό, θα αποτυπωθούν η υφιστάμενη επιχειρησιακή λογική και οι εφαρμογές
θα αναπτυχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές, τις επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και τους διαθέσιμους
ανθρώπινους πόρους του Φορέα Λειτουργίας. Οι εμπλεκόμενοι χρήστες, οι ανάγκες των οποίων θα καθοριστούν επακριβώς
κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
Εσωτερικοί χρήστες 
Πρόκειται για το σύνολο των χρηστών, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το Σύστημα και είναι υπεύθυνοι για την παραγωγική
λειτουργία του.  Οι  χρήστες αυτοί  με τη σειρά τους,  διακρίνονται  στους Διαχειριστές Συστήματος και  στους Χρήστες
Εφαρμογών. 

 Διαχειριστές  Συστήματος  .  Πρόκειται  για  τους  χρήστες  του  Πληροφοριακού  Συστήματος,  οι  οποίοι  είναι
επιφορτισμένοι με την διαχείριση των εφαρμογών, του λογισμικού και του εξοπλισμού του συστήματος και είναι
υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργικότητες του
Συστήματος για να παρέχουν βοήθεια στους λοιπούς χρήστες. 

o Διακρίνονται  διαχειριστές γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, με δικαίωμα θέασης, παρουσίασης,
εισαγωγής,  τροποποίησης,  ενημέρωσης  των  συνόλων  γεωχωρικών  δεδομένων  και  των  αντίστοιχων
υπηρεσιών, διαχειριστές περιγραφικών δεδομένων και εγγράφων, με δικαίωμα ανάκτησης, παρουσίασης,
εισαγωγής, τροποποίησης, ενημέρωσης 

 Χρήστες Εφαρμογών  . Πρόκειται για τους χρήστες που εργάζονται στους χώρους της παραγωγικής λειτουργίας
του Συστήματος  και  είναι  υπεύθυνοι  για  την  καθημερινή παραγωγή.  Σημαντική και  απαραίτητη θεωρείται  η
δυνατότητα για την απόδοση καταλλήλου επιπέδου διαβάθμισης σε κάθε χρήστη για τον έλεγχο της πρόσβασης
σε ευαίσθητες πληροφορίες και δεδομένα του Συστήματος. 

Ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός των χρηστών ανά κατηγορία είναι για μεν τους διαχειριστές τέσσερις (4) για δε τους
χρήστες εφαρμογών (καταχωρητές δεδομένων)είκοσι (20), θεατές (προϊστάμενοι, δ/ντες, πολιτικά πρόσωπα) δέκα (10).
Εξωτερικοί χρήστες 
Πρόκειται  για  τους  χρήστες,  οι  οποίοι  αλληλεπιδρούν  με  το  Σύστημα,  αλλά  δεν  αποτελούν τμήμα  της  παραγωγικής
λειτουργίας του. Οι χρήστες αυτοί χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και
είναι οι επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς, πολίτες κ.λπ.. 
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Ο τελικός  απαιτούμενος  αριθμός  των  χρηστών  κατά  την  ανάπτυξη  και  κατά  την  λειτουργία  σε  συνδυασμό  με  την
υπάρχουσα επισκεψιμότητα εξωτερικών χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης/Κόμβου της Π.Κ.Μ., οι αναλυτικοί ρόλοι των
εσωτερικών χρηστών και  τα αντίστοιχα δικαιώματα και  επίπεδα ασφάλειας θα αποτελέσουν αντικείμενο της Μελέτης
Εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος στα πλαίσια του παρόντος Έργου. 
Λογισμικά
Το  σύστημα  θα  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστο  τα  ακόλουθα  λογισμικά  στοιχεία  με  τις  ζητούμενες  κατά  περίπτωση
λειτουργικές απαιτήσεις:
Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων.
Η βάση θα χρησιμοποιείται για την δομημένη αποθήκευση όλων των δεδομένων που λαμβάνονται και διατίθενται από την
πλατφόρμα καθώς και  των επιπέδων πληροφορίας που παράγονται  κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Θα
πρέπει  να  είναι  αξιόπιστη  και  κατάλληλη  να  διαχειριστεί  το  είδος  των  δεδομένων  του  συστήματος.  Θα  υποστηρίζει
διανυσματικούς  (vector)  και  εικονιστικούς  (raster)  χωρικούς  τύπους  δεδομένων,  χωρικούς  τελεστές  και  συστήματα
αναφοράς. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζει μεγάλο βαθμό διαλειτουργικότητας με τα συνήθη λογισμικά GIS ανοιχτού
κώδικα ή εμπορικά (πχ QGIS και ArcGIS) είτε απευθείας είτε με την χρήση ενδιαμέσων και να υποστηρίζει την ανάπτυξη
εφαρμογών επεξεργασίας των δεδομένων με εργαλεία προγραμματισμού.
Λογισμικό Διάθεσης Γεωχωρικών Δεδομένων
Το συγκεκριμένο λογισμικό θα παρέχει τις δυνατότητες δικτυακού εξυπηρετητή χαρτών (map server) που θα επιτρέπει την
διάθεση γεωχωρικών δεδομένων σε λογισμικά πελατών, περιηγητές διαδικτύου και λογισμικά GIS. Θα συνεργάζεται με την
βάση γεωχωρικών δεδομένων του συστήματος,  ενώ θα μπορεί  επιπλέον,  να δημοσιεύει  δεδομένα που βρίσκονται  σε
αρχειακή μορφή. Κατ' ελάχιστο, θα υποστηρίζει τους μορφότυπους: ERSI Shapefile για τα διανυσματικά δεδομένα, TIFF
και GeoTIFF για τα εικονιστικά. Τα δεδομένα θα διατίθενται μέσω ανοικτών και ευρέως διαδεδομένων προτύπων διάθεσης
και ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων και χαρτών. Κατ' ελάχιστο, θα υποστηρίζει τα πρότυπα WMS, WMTS, WFS-T και
GML. Επίσης θα υποστηρίζει: τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα αναφοράς, μεταξύ των οποίων και το ΕΓΣΑ 87, την
δυνατότητα  on  the  fly  projection,  την  δυνατότητα  απεικόνισης  υποσυνόλου  των  γεωγραφικών  δεδομένων,  την
δυνατότητα δημιουργίας  πυραμίδων για  ψηφιδωτά δεδομένα (image pyramid),  και  την δυνατότητα δημιουργίας  web
services  από διαφορετικές  πηγές δεδομένων. Η διάθεση των χαρτών θα γίνεται  σε  JPEG και  PNG,  ενώ επιπλέον θα
παρέχεται  και  η δυνατότητα της εξαγωγής δεδομένων σε Shapefile, KML, GML, PDF και  GeoJSON. Οι λειτουργίες θα
υποστηρίζονται  από  μηχανισμούς  ασφαλείας  (διαχείριση  χρηστών,  ρόλων,  δικαιωμάτων  πρόσβασης  κτλ).  Τέλος,
προκειμένου να εξασφαλιστεί  η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων και  η γρήγορη απόκριση στα
αιτήματα  των  χρηστών,  ο  εξυπηρετητής  γεωχωρικών  δεδομένων  θα  ενσωματώνει  λογισμικό  που  θα  παρέχει  την
δυνατότητα προϋπολογισμού, διαχείρισης και προσωρινής αποθήκευσης κανονικοποιημένων τμημάτων (tiles) των χαρτών
που διατίθενται μέσω WMS.
Λογισμικό καταλογοποίησης,  εισαγωγής,  ενημέρωσης και  παρουσίασης των γεωχωρικών δεδομένων του
συστήματος
Το λογισμικό θα παρέχει τις λειτουργικές δυνατότητες ενός τυπικού GIS σταθμού εργασίας. Ενδεικτικά ως μετρό κάλυψης
της σχετικής απαίτησης αναφέρεται το QGIS (Quantum GIS). To λογισμικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την
επισκόπηση και διαχείριση των δεδομένων της γεωχωρικής βάσης της πλατφόρμας και θα εγκατασταθεί στους σταθμούς
εργασίας των στελεχών του φορέα. 
Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά είναι: 

 Δυνατότητα Ανάκτησης Χωρικών Δεδομένων (χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών &
βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ’ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού.

 Δυνατότητα Επεξεργασίας (π.χ. αναζήτηση, τροποποίηση αποτελεσμάτων, κ.λπ.) Χωρικών Δεδομένων (χαρτών
και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών & βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων
τους, σ’ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού.

 Δυνατότητα  Αποθήκευσης  οποιονδήποτε  αλλαγών  πραγματοποιηθούν  στα  γεωγραφικά  αντικείμενα  &  στις
βάσεις δεδομένων των επιπέδων πληροφοριών, αυτόματα σε ενιαίο χώρο αποθήκευσης

 Διαθεσιμότητα ειδικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της χρήσης του GIS,  με βάση το θέμα των ειδικών
εφαρμογών. Τα εργαλεία θα αφορούν τουλάχιστον σε:

o Επιλογή συγκεκριμένων πληροφοριακών επιπέδων (με τη μορφή θεματικών χαρτών),
o Επισκόπηση συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων,
o Εκτύπωση με προεπιλογή της επιφάνειας εκτύπωσης, αποθήκευση δεδομένων,
o Αποθήκευση χαρτών σε μορφή εικόνας

 Εύκολες αναζητήσεις
 Τεκμηρίωση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα

Λογισμικό Διαδικτυακής Χαρτογραφικής Διεπαφής
Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει μία τουλάχιστον διεπαφή χρήστη (Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή) η οποία θα επιτρέπει
την θέαση των διατιθέμενων γεωχωρικών δεδομένων με την χρήση περιηγητή. Πρακτικά η διεπαφή θα έχει τη δυνατότητα
να λειτουργήσει ως Πύλη Ανοικτών Γεωαναφερμένων Δεδομένων σύμφωνα με το ν.4305/2014. 
Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα εξομοιώνει τα βασικά στοιχεία λειτουργικότητας του περιβάλλοντος παρουσίασης
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μιας GIS εφαρμογής. Κατ' ελάχιστο θα υποστηρίζει:
 τη διαχείριση εμφανιζόμενων θεματικών επίπεδων,
 την πλοήγηση στο χάρτη με αλλαγή κλίμακας και κέντρου όψης(zoom και pan )
 την αναζήτηση πληροφοριών με χωρικά και περιγραφικά κριτήρια
 τη μέτρηση αποστάσεων και εμβαδών
 την εκτύπωση
 τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων στους μορφότυπους που υποστηρίζει ο εξυπηρετητής (Shapefile, KML,

GML, PDF και GeoJSON).
 την εμφάνιση δεδομένων που προέρχονται από άλλες πηγές (υπηρεσίες απεικόνισης τρίτων)

Συνολικά για τις ιδιοποιημένες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα

Αρχή, σύμφωνα με την παρ.4, άρθ.19 “Κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, ΤΠΕ και δεδομένων” του Ν.3979/2011,

πρέπει να περιλαμβάνεται στα παραδοτέα ο πηγαίος κώδικας.  Ο πηγαίος κώδικας των ιδιοποιημένων εφαρμογών που θα

αναπτύξει ο Ανάδοχος θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή συνοδευόμενος από άδεια ή άδειες χρήσης εγκεκριμένες από

το Open Source Initiative (http://www.opensource.org) ή/και το Free Software Foundation (http://www.fsf.org/) ώστε να

μην υπεισέρχεται κανένας περιορισμός στον αριθμό των αδειών, στον αριθμό των σταθμών εργασίας και εξυπηρετητών

στους οποίους θα μπορούν να εγκατασταθούν και να μη δυσχεραίνεται με τον τρόπο αυτό και η δυνατότητα κλιμάκωσης

του συστήματος. 

Λοιπές προδιαγραφές
Το νέο σύστημα θα αποτελέσει μια βασική τεχνολογική υποδομή για τη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., μέσω
της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων και στοιχείων αδειοδοτήσεων.
Ως εκ τούτου, και  εξαιτίας  της δυναμικής φύσης  των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος  Μ.Ε.Θ.,  της  προβλεπόμενης  ανάγκης  διασύνδεσης  με  πληθώρα  συστημάτων  που  αναφέρονται  σε
γεωγραφικές πληροφορίες, αλλά και εν γένει των συνεχών εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας, το GIS της Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Ε.Θ. θα μπορεί να παρέχει γεωχωρικές πληροφορίες σε διαφορετικά συστήματα, αλλά και θα επιτρέπει την
αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών.
Διαλειτουργικότητα
Ο Ανάδοχος πρέπει  να υιοθετήσει  την λογική των ανοικτών προτύπων για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας.  Σε
επίπεδο  λογισμικού  αυτή  αναφέρεται  σε  ανοικτού  προτύπου  προγραμματιστική  διεπαφή  (API)  και  σε  επίπεδο
μεταφοράς/αποθήκευσης δεδομένων σε διεθνή standards όπως τα XML σχήματα τα οποία προτείνονται και από το πλαίσιο
διαλειτουργικότητας e-GIF το οποίο θα ακολουθηθεί από το Φορέα Υλοποίησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας
των τεσσάρων επιπέδων (Θεσμικό, Οργανωτικό, Εννοιολογικό και Τεχνολογικό) και γενικά για την τυποποίηση εργασιών,
διαδικασιών και διακίνησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών (περιγραφικών, γεωχωρικών).
Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ) - (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012 (ΦΕΚ 1301Β/12-4-
2012) ορίζει τη διαλειτουργικότητα ως την «Ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς
την κατεύθυνση της επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων». Διακρίνονται τέσσερα επίπεδα
διαλειτουργικότητας:

1. Θεσμική Διαλειτουργικότητα
Αναφέρεται στην εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία δύο ή περισσοτέρων φορέων ώστε
να  διασφαλίσει  ότι  οι  ηλεκτρονικά  ανταλλασσόμενες  πληροφορίες  έχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  για  όλους  τους
εμπλεκόμενους και ότι οι ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αντίστοιχη
μη ηλεκτρονική υπηρεσία.

2. Οργανωτική διαλειτουργικότητα
Αναφέρεται  στην  εναρμόνιση  των  διαδικασιών  για  την  επίτευξη  συνεργασίας  μεταξύ  διαφορετικών  φορέων  που
επιδιώκουν την ανταλλαγή πληροφοριών και έχουν διαφορετικές εσωτερικές δομές και διαδικασίες. Η εναρμόνιση των
διαδικασιών επίσης στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των χρηστών.

3. Σημασιολογική διαλειτουργικότητα
Διασφαλίζει  ότι  η  ακριβής  έννοια/  σημασία  των  ανταλλασσόμενων  πληροφοριών  είναι  κατανοητή  από  οποιαδήποτε
εφαρμογή.  Η  επίτευξη  διαλειτουργικότητας  σε  σημασιολογικό  επίπεδο  επιτρέπει  στα  συστήματα  να  συνδυάζουν
πληροφορίες από άλλες διαφορετικές πηγές και να τις επεξεργάζονται αποτελεσματικά.

4. Τεχνική διαλειτουργικότητα
Αναφέρεται στην ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο
μεταξύ  συστημάτων  πληροφορικής  και  Οργανισμών.  Το  επίπεδο  αυτό  αφορά  τεχνικές  προδιαγραφές  υποδομών  και
λογισμικού για την αποθήκευση, δόμηση, μεταφορά, παρουσίαση και ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών.
Για  τη  διασφάλιση  της  Διαλειτουργικότητας  σε  όλα  τα  επίπεδα,  o  Ανάδοχος  καλείται  να  υιοθετήσει  τις  παρακάτω
προδιαγραφές:
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Οργανωτική  Διαλειτουργικότητα:  Κανόνες  και  πρότυπα  που  αφορούν  στην  οργάνωση  των  προσφερόμενων
υπηρεσιών την ανάδειξη κοινών χαρακτηριστικών τους καθώς και τη μοντελοποίηση των υπηρεσιών αυτών.
Σημασιολογική διαλειτουργικότητα: Κανόνες και πρότυπα για τη ενιαία κωδικοποίηση των δεδομένων όπως Δομικά
Στοιχεία Δεδομένων (Core Data Components) και κωδικολόγια (Code Lists ή Domains) καθώς και Μεταδεδομένα.
Τεχνολογική Διαλειτουργικότητα: Για την εξασφάλιση της τεχνολογικής διαλειτουργικότητας θα χρησιμοποιηθούν τα
προαναφερόμενα  πρότυπα.  Ταυτόχρονα  για  κάθε  υπηρεσία  που  θα  αναπτυχθεί,  θα  αναπτυχθούν  και  οι  αντίστοιχες
προγραμματιστικές διεπαφές (API) έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες και από τρίτα συστήματα και να μπορεί να γίνει εύκολα
σύνθεση των διαφόρων υπηρεσιών.
Ανοικτά Πρότυπα
Ως Ανοιχτό Πρότυπο αναφέρεται ένας τύπος, μορφότυπος ή πρωτόκολλο που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Διαθέτει πλήρη και δημόσια τεκμηρίωση, υπόκειται σε πλήρη αξιολόγηση και χρήση χωρίς ειδικούς ή γενικούς
περιορισμούς και είναι ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως του σκοπού χρήσης.

2. Δεν περιλαμβάνει μέρη ή/και επεκτάσεις που πιθανά εξαρτώνται από τύπους, μορφότυπους ή πρωτόκολλα τα
οποία αντίστοιχα δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Ανοιχτού Προτύπου.

3. Είναι  ελεύθερο  από  νομικές  ή  τεχνικές  δεσμεύσεις  και  λοιπούς  όρους  που  περιορίζουν  τη  χρήση  του  από
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως του είδους του (δημόσιος φορέας, ιδιωτική ομάδα κ.λπ.).

4. Η  διαχείριση  του  και  η  ανάπτυξη/βελτίωση  του  είναι  εντελώς  ανεξάρτητη  από  τις  πολιτικές  διάθεσης
οποιουδήποτε προμηθευτή λογισμικού ή συστήματος ώστε να εκτελείται ως μέρος μιας ανοικτής διαδικασίας με
ισότιμη συμμετοχή ανταγωνιστών αλλά και τρίτων.

5. Μπορεί να είναι διαθέσιμο σε πολλαπλές (και πλήρεις) υλοποιήσεις από προμηθευτές (ανταγωνιστικούς μεταξύ
τους) ή ως πλήρης υλοποίηση αλλά ισότιμα διαθέσιμο προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Γενικά Πρότυπα
1. Για την Κωδικοποίηση Συνόλου Χαρακτήρων θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο ISO 10646:2003 (Unicode 4) με

κωδικοποίηση UTF-8.
2. Η πρόσβαση στα  περιγραφικά  δεδομένα,  αν  και  είναι  επιθυμητό  να  μην εξαρτάται  από το  ειδικό  λογισμικό

περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί, περιορίζεται σε ότι αφορά την πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα μέσω π.χ.
συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί την παροχή όλων των εξειδικευμένων
λειτουργιών. Στο πλαίσιο γενικότερου σχεδιασμού του GIS της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Ε.Θ., θα υιοθετηθεί το
ανοικτό  πρότυπο  ODBC,  το  οποίο  είναι  θα  ανεξάρτητο  των  λειτουργικών  συστημάτων,  των  γλωσσών
προγραμματισμού  αλλά  και  των  διαφόρων  λογισμικών  βάσεων  δεδομένων,  προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η
καταρχήν διαλειτουργικότητα σε επίπεδο περιγραφικών και συναφών δεδομένων. Στις περιπτώσεις ανταλλαγής
μεγάλου όγκου δεδομένων η ανταλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω π.χ. φυσικών αντιγράφων και γραμμογραφημένων
αρχείων ή ακόμα και μέσω αυτόματων συγχρονισμένων αντιγράφων των βάσεων δεδομένων (replication).

3. Η συμπίεση δεδομένων όπου αυτό κριθεί σκόπιμο θα γίνεται με τις προδιαγραφές συμπίεσης ZIP (MIME type:
“application/zip”).

4. Το Πληροφοριακό Σύστημα στο σύνολο του (υποσυστήματα, εφαρμογές,  λογισμικό, λειτουργικά συστήματα,
εξοπλισμός) θα υποστηρίζει τόσο το πρωτόκολλο IP v4 όπου απαιτείται η δικτυακή επικοινωνία.

Ανοικτά  Πρότυπα  στο  Επίπεδο  Τεκμηρίωσης,  Ανάπτυξης  Εφαρμογών  και  Μοντελοποίησης  Δεδομένων,
Υπηρεσιών και Οντολογιών
Τα ανοικτά πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για τα επίπεδα αυτά θα περιλαμβάνουν:

1. UML  (Unified  Modelling  Language)  έκδοση  2.0,  για  την  αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση  και  τεκμηρίωση.
Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα Διαγράμματα Μονάδων Λογισμικού (Component Diagrams), τα
Διαγράμματα Μελέτης Περίπτωσης (Use Case Diagrams), τα Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams)
και  τα  Διαγράμματα  Αλληλουχίας  (Sequence  Diagrams).  Τα  Διαγράμματα  Δραστηριοτήτων  μπορούν  να
περιγράψουν  τις  εσωτερικές  ροές  εργασίας  και  θα  χρησιμοποιηθούν  επίσης  για  την  μοντελοποίηση  των
υπηρεσιών. Τέλος, τα Διαγράμματα Κλάσεων (Class Diagrams) θα χρησιμοποιηθούν και για τη μοντελοποίηση της
Δομής των δεδομένων.

2. ERD (Entity-Relation Diagram) για τη μοντελοποίηση της δομής δεδομένων και των σχέσεων τους ως διακριτές
και αλληλοσυσχετισμένες οντότητες σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδομένων.

3. OWL (Web Ontology Language) ως πρότυπο απεικόνισης σημασιολογικών οντολογιών για τον ορισμό λεξιλογίου
για την περιγραφή ιδιοτήτων και τάξεων.

Ανοικτά Πρότυπα στο Επίπεδο Ανταλλαγής Γεωγραφικών Δεδομένων και Συναφών Διαδικτυακών Υπηρεσιών
1. Ως προς τα ενδιάμεσα γεωγραφικά δεδομένα που θα προκύψουν (είτε για εισαγωγή στο σύστημα ή για εξαγωγή

από το σύστημα), προτείνεται αρχικά η χρήση του μορφότυπου shape fileή GML (Geographic Markup Language)
έκδοση 3.2.1 και νεώτερη και GeoRSS GML για τη δυναμική διανομή τους υπό τη μορφή ροών ενημέρωσης όπως
προδιαγράφεται  από τον οργανισμό OGC, ο οποίος υλοποιεί  την τεχνολογία XML και  επιπρόσθετα μπορεί  να
εξειδικευθεί  μέσω  κατάλληλου  σχήματος  ώστε  να  καλύπτει  τις  εσωτερικές  και  εξωτερικές  ανάγκες
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διαλειτουργικότητας. 
2. Τα δεδομένα σε ψηφιδωτή μορφή θα είναι αποθηκευμένα σύμφωνα με το πρότυπο GeoTIFF έκδοση 1.0 και

νεώτερη
3. Τα παρακάτω ανοικτά πρότυπα διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων που προδιαγράφονται από τον οργανισμό Open

Geospatial  Consortium  -  OGC  (http  ://  www  .  opengeospatial  .  org  /  ),  μέσω  καταλλήλων  υπηρεσιών,  θα
υποστηρίζονται πλήρως σε όλα τα επίπεδα αρχιτεκτονικής από τα Υποσυστήματα και Εφαρμογές που αφορούν
Διαχείριση και Παρουσίαση γεωχωρικών και χαρτογραφικών δεδομένων:

4. WMS (Web Mapping Service), όπως αυτό ορίζεται από τον οργανισμό OGC, για την διάθεση τελικών χαρτών σε
raster μορφή.

5. WFS, WFS-Τ (Web Feature Service) όπως αυτό ορίζεται από τον οργανισμό OGC, για τη διάθεση γεωχωρικών και
συνοδευτικών περιγραφικών δεδομένων σε διανυσματική μορφή.

6. WCS  (Web  Coverage  Service)  όπως  αυτό  ορίζεται  από  τον  οργανισμό  OGC  για  τη  διάθεση  δεδομένων  σε
ψηφιδωτή μορφή.

Ανοικτά Πρότυπα για τα Μεταδεδομένα
1. Γεωχωρικά  Δεδομένα:  Για  τα  πρότυπα  δόμησης  πληροφορίας  και  των  μεταδεδομένων  καθώς  και  για  τις

αντίστοιχες υπηρεσίες καταλόγου που θα παρέχονται θα υιοθετηθούν από την ομάδα μας οι αρχές σχεδιασμού
της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE και  του Νόμου 3882/10. Τα μεταδεδομένα θα οργανωθούν σύμφωνα με τα
πρότυπα

a. ISO 19115 
b. ISO 19139 

2. Δεδομένα Ιστοσελίδων,  Υπηρεσιών και  Εγγράφων:  για  την  αποθήκευση  των  μεταδεδομένων αυτών που  θα
αφορούν έγγραφα HTML, XHTML, RDF, XML κλπ θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο Dublin Core Metadata Element
Set  1.1  για  τη  δομή  των  μεταδεδομένων  και  το  πρότυπο  Resource  Description  Framework  (RDF)  για  την
περιγραφή των μεταδεδομένων.

Ανοικτά Πρότυπα για τις Ιστοσελίδες υπερκείμενου
Για  όλες  τις  σελίδες  (δυναμικές/στατικές)  που  θα  χρησιμοποιούνται  από  τις  διάφορες  εφαρμογές  καθώς  και  από  τη
διαδικτυακή πύλη θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τα πρότυπα HTML 4.01 , XΗΤML 1.1 και CSS 2.
Ανοικτά Πρότυπα για τα Έγγραφα Κειμένου και Εικόνων

1. Τα έγγραφα τελικής μορφής για τα οποία δεν θα προβλέπονται  περαιτέρω αλλαγές (διορθώσεις, σχολιασμοί,
ενημερώσεις) και που μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες και φόρμες (πεδία) θα είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το
πρότυπο PDF (Portable Document Format), έκδοσης 1.5 και νεώτερο και στο αντίστοιχο μορφότυπο.

2. Τα έγγραφα που θα περιέχουν κείμενο, γραφικά αλλά και φύλλα εργασίας, θα είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το
πρότυπο ODF (Open Document Format), έκδοση 1.1 και νεώτερη.

3. Η ανταλλαγή αρχείων εικόνων (εξαιρουμένων των εικόνων με γεωαναφορά) θα γίνεται με το πρότυπο PNG (Por-
table Network Graphics) και JPEG για τις εικόνες που θα διατίθενται στις εφαρμογές και τη Διαδικτυακή Πύλη και
TIFF για τις λοιπές περιπτώσεις και όπου κριθεί σκόπιμο.

Ανοικτά Πρότυπα για την Ασφάλεια Διαδικτυακών Υπηρεσιών
Όπου  απαιτείται  η  διασφάλιση  της  ποιότητας,  της  ακεραιότητας,  της  εμπιστευτικότητας  και  της  επικύρωσης  των
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα παρέχονται, θα χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο WS-Security (Web Services Security)
έκδοση 1.0 και νεώτερη.
Σημειώνεται ότι τα ίδια τα πρότυπα καθώς και οι τελικές εκδόσεις των ανοικτών προτύπων θα αποτελέσουν δεδομένο
εισόδου της Μελέτης Εφαρμογής καθώς και της Μελέτης Διαλειτουργικότητας, που θα υλοποιηθούν στην αρχή του Έργου.
Ανοιχτά δεδομένα
Το παρόν Έργο περιλαμβάνει εξωστρεφείς υπηρεσίες μέσω των οποίων οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα γεωχωρικά
δεδομένα της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα, αλλά και οι υπηρεσίες που θα
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, θα διατεθούν σύμφωνα με την αρχή της «ανοικτότητας» (openness).
Η γενική φιλοσοφία του συστήματος που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική»
(OpenArchitecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (OpenSystems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία
από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που διασφαλίζουν:
 την  αρμονική  συνεργασία  και  λειτουργία  μεταξύ  συστημάτων  και  λειτουργικών  εφαρμογών  διαφορετικών

προμηθευτών.
 την μέσω δικτύων συνεργασία και εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα.
 την μεταφερτότητα των εφαρμογών.

 την ολοκλήρωση με εφαρμογές τρίτων που ακολουθούν τα standards.
 εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών.
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 μελλοντική υποστήριξη συστημάτων και εφαρμογών.
Με βάση τα παραπάνω η φυσική και λογική αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα έχουν ως βασικό άξονα τη δημιουργία ενός
ενιαίου και πολυεπίπεδου συστήματος το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένα
και γενικής αποδοχής πρότυπα. 
Ειδικότερα θα ακολουθηθούν οι εξής βασικές πρακτικές:
Αρχιτεκτονική εφαρμογών

 Αρθρωτή ανάπτυξη των εφαρμογών.

 Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture), η οποία
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών (client tier), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application /
business logic tier) και το επίπεδο των δεδομένων (data tier).

 Υποστήριξη και συμβατότητα με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Unix, Linux.

 Εγκατάσταση σε ανοιχτού κώδικα (open source) σε διακομιστές εφαρμογών, όπως Apache Tomcat, Jboss. 

 Επεκτασιμότητα και υποστήριξη μέσω των Web Services. 

 Database agnostic πρόσβαση στα δεδομένα. 
Στο παρόν έργο προσδιορίζονται οι παρακάτω απαιτήσεις για ανοιχτά δεδομένα: 
Για τα γεωγραφικά δεδομένα του   GIS   : 
(α) Θα ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του Ν. 3882/10 για την προμήθεια ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων από φορείς
του  Δημοσίου,  αλλά  και  το  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο.  Ενδεικτικά,  πέραν  του  Ν.3882/2010  θα  ληφθούν  υπόψη  οι
Ν.3448/2004,  Ν.3861/2010,  Ν.2472/1997,  Ν.3625/2007  και  η  ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012  (ΦΕΚ  1301Β/12-4-2012)
“Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”.
Επιπλέον,  το  σύνολο  των  παραδοτέων  πληροφοριών,  εγγράφων,  λογισμικού  καθώς  και  οποιουδήποτε  άλλου  έργου
προστατευόμενου  από  τις  διατάξεις  του  Ν.2121/1993  που  παράγεται  από  τον  ανάδοχο  στα  πλαίσια  του  παρόντος
διαγωνισμού θα πρέπει να  ακολουθούν τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που ορίζονται από: 
(α)την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 3882/2010 μέχρι την έκδοση αυτής
(β) το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, καθώς και 
(γ) το σύνολο της νομοθεσίας για τα δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Επειδή η απλή αναφορά στο Ν.3882/2010 δεν αρκεί για να προσδιορίσει με σαφήνεια τις άδειες χρήσης και διάθεσης των
συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με το ΚΟ.Σ.Ε. της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Μ.Ε.Θ.,  προκειμένου να καθορισθεί  το αδειοδοτικό μοντέλο. Ο Ανάδοχος πρέπει  να προτείνει  τυποποιημένες ανοιχτές
δημόσιες άδειες χρήσεις (standard open public licenses), λαμβάνοντας υπόψη και τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο
πλαίσιο του παρόντος Έργου. Ο καθορισμός των επιμέρους λεπτομερειών θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο της ανάλυσης
απαιτήσεων  χρηστών.  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  γεωχωρικά  δεδομένα  θα  είναι  διαθέσιμα  με  άδειες  χρήσης  που  θα
συμφωνούν με την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας. 
Δυνατότητες επέκτασης- Διασφάλιση επένδυσης
Θα ακολουθείται χρήση ανοικτής βαθμωτής πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής κατά την ανάπτυξη των εφαρμογών, ώστε να
υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων εφαρμογών και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του Φορέα.
Επιπλέον, η χρήση διεθνών προτύπων ανάπτυξης θα παρέχει ανεξαρτησία από τον προμηθευτή και άρα υψηλό βαθμό
διασφάλισης της επένδυσης.
Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην δυνατότητα τροποποίησης / δημιουργίας νέων εφαρμογών για την κάλυψη μελλοντικών
αναγκών. Παράδειγμα να μπορούν καταρτισμένοι χρήστες, ανά αρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία, να:
 Κάνουν χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων ανάπτυξης για να τροποποιούν το λογισμικό (δημιουργία νέων

οθονών, φορμών, δημιουργία νέων προτύπων εγγράφων).
 Χρησιμοποιούν διεπαφές ανάπτυξης (API) ώστε να τροποποιούν ή να δημιουργούν νέες εφαρμογές. 
 Να κάνουν χρήση εργαλείων διαχείρισης της βάσης δεδομένων, ώστε να κάνουν τις απαιτούμενες αλλαγές στη

βάση δεδομένων.
Οι  διαδικτυακές  εφαρμογές  και  υπηρεσίες  θα  υιοθετούν  την  αρχή  του  «Σχεδιάζοντας  για  Όλους»  εντάσσοντας
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε Τ.Π.Ε. για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους
κανόνες  τις  οδηγίες  προσβασιμότητας  W3C  εκδ.  2.0  και  συγκεκριμένα  στα  Web Content Accessibility Guidelines
(WAI/WCAG). Οι προς υλοποίηση διαδικτυακές εφαρμογές συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστον με το πρότυπο Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), στο επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον Α.
Για τα προσωπικά δεδομένα θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων
και της διάθεσης αυτών μονάχα στους δικαιούχους, όπως: 

 Χρήση  εξειδικευμένου  λογισμικού  (RDBMS)  τόσο  για  τον  έλεγχο  πρόσβασης  στα  δεδομένα,  όσο  και  για  τη
διαχείριση και διάθεση αυτών

 Διατήρηση των δεδομένων κάτω από υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας τόσο στην αποθήκευση (χρήση τεχνολογιών
raid κατά  την  αποθήκευση  στο  primary site,  λήψη  τακτικών  αντιγράφων  ασφάλειας  back-up,  λειτουργία
εναλλακτικής υποδομής – Disaster recovery Site) όσο και στη μεταφορά (χρήση πρωτοκόλλων με κρυπτογράφηση
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κατά τη μεταφορά κ.λπ.)
 Αυθεντικοποίηση  χρήστη  κατά  την  κλήση  πληροφοριών  μέσα  από  τα  διάφορα  κανάλια  πρόσβασης  στην

πληροφορία αξιοποιώντας τους κεντρικά οριζόμενους μηχανισμούς ασφαλείας και αυθεντικοποίησης. 
Επί της αρχής, το σύνολο του περιεχομένου που αναφέρεται στο παρόν έργο θα παρέχεται με τους εξής κανόνες:
 Ελεύθερη  πρόσβαση  στα  μεταδεδομένα  των  χωρικών  πληροφοριών,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  διάχυση  του

περιεχομένου στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Για  τα  ελεύθερα  δεδομένα  θα  διασφαλίζεται  η  πρόσβαση  σε  αυτά  από  όλους  τους  πολίτες,  ακολουθώντας  τις
προδιαγραφές των ανοικτών προτύπων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, για την εξασφάλιση ανοικτής πρόσβασης,
θα ληφθεί μέριμνα με την ύπαρξη κατάλληλων όρων στη διακήρυξη και στη σύμβαση της προτεινόμενης πράξης ώστε το
παραγόμενο προϊόν του έργου (λογισμικό) να διέπεται από άδειες χρήσης που επιτρέπουν την ανοικτή πρόσβαση (GPL,
LGPL, ΜΙΤ κ.λπ.). 
Προδιαγραφές Υπηρεσιών Υποστήριξης
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο Προσωπικό Διαχείρισης
της διαδικτυακής εφαρμογής της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ).
Η  εκπαίδευση  των χρηστών εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  υποχρέωσης  του  Αναδόχου  για  την  ένταξη/αξιοποίηση  του
Συστήματος  σε  παραγωγική λειτουργία.  Στόχος  της  εκπαίδευσης  σε  αυτό το  Έργο είναι  η  γρήγορη αφομοίωση των
διαδικασιών για τη λειτουργία, τη συντήρηση, καθώς και την επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος.
Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής:

 Η κατάρτιση και  εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας που θα αναλάβουν την  υποστήριξη του
συστήματος.

 Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν ικανό πυρήνα στελεχών του Φορέα Υλοποίησης του Έργου
που θα αναλάβει μετά το πέρας του Έργου τη διαχείριση και την υποστήριξη των συστημάτων, σε συνεργασία με
στελέχη του Αναδόχου.

 Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε στελέχη του Φορέα Υλοποίησης του Έργου και των συνεργαζόμενων Φορέων όσον
αφορά στην αποτελεσματική εμπλοκή τους στις επιχειρησιακές διαδικασίες και  τεχνικές-μεθοδολογίες που θα
εφαρμοστούν στο πλαίσιο του Έργου, τόσο κατά τη σύνταξη των προδιαγραφών και υλοποίηση, όσο και κατά τη
λειτουργία των συστημάτων-εφαρμογών.

 Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες και διαχειριστές του συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί
η διαδικασία της πλήρους ένταξής του σε παραγωγική λειτουργία.

 Η επίδειξη του συνόλου της λειτουργικότητας στους χρήστες της ομάδας Help-Desk προκειμένου να επιλυθούν
προβλήματα των ενδιαφερόμενων κατά τη διάρκεια χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών του Συστήματος.

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

Η εκπαίδευση των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εφαρμογής που εμπλέκονται με καταχώρηση στοιχείων / ανταλλαγή
πληροφορίας μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Δ/νσεις Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εμπλεκόμενοι με αδειοδοτήσεις
Φορείς) είναι υποχρεωτική.
Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα (4) στάδια, που περιλαμβάνουν: 

 καθορισμό των αναγκών εκπαίδευσης,
 σχέδιο εκπαίδευσης,
 υλικό Εκπαίδευσης, και
 διενέργεια εκπαίδευσης.

Στάδιο 1: Καθορισμός των αναγκών εκπαίδευσης
Οι ανάγκες της εκπαίδευσης του προσωπικού καθορίζονται από το επίπεδο των χρηστών προς εκπαίδευση, καθώς και από
τις υπηρεσίες που παρέχονται στη βασική πλατφόρμα. 
Στο στάδιο αυτό προσδιορίζονται:

 Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που θα πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι.
 Ο τρόπος ελέγχου των δεξιοτήτων και της γνώσης που θα αποκτηθεί.
 Ο αναμενόμενος χρόνος εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση θα αναφέρεται κατ’ ελάχιστο στις εξής θεματικές ενότητες :
 Ψηφιοποίηση,
 ΧρήσηDesktop και Web GIS,
 Λογισμικά διάθεσης 
 Χρήση Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτημάτων

Στάδιο 2: Σχέδιο εκπαίδευσης
Οι ανάγκες εκπαίδευσης θα οδηγήσουν στην εκπόνηση του σχεδίου εκπαίδευσης. Η κατάρτιση του σχεδίου εκπαίδευσης
απαιτεί τον καθορισμό ορισμένων παραμέτρων, οι οποίες είναι:
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 Εισηγητές: εδώ καθορίζονται οι εισηγητές της εκπαίδευσης.
 Εκπαιδευόμενοι: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης. 
 Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης.
 Απαιτούμενος εξοπλισμός.
 Χώρος εκπαίδευσης.

Στάδιο 3: Υλικό εκπαίδευσης
Στο στάδιο αυτό, εφόσον έχουν καθοριστεί οι στόχοι της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι έχουν χωριστεί ανάλογα με το
επίπεδό τους και έχει προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης, θα πρέπει να καθοριστεί το υλικό της εκπαίδευσης. 
Θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ενότητα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Κάθε ομάδα χρηστών
θα λάβει  διαφορετική εκπαίδευση,  ανάλογα με το επίπεδο αλληλεπίδρασης με τη βασική πλατφόρμα του Έργου. Το
εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί θα είναι προσαρμοσμένο επίσης στις ανάγκες κάθε ομάδας χρηστών. Επίσης, θα διατεθεί
στις  ομάδες  των  εκπαιδευόμενων  ένα  εργαλείο  ηλεκτρονικής  μάθησης  στο  οποίο  θα  αποθηκευτεί  όλο  το  υλικό  της
εκπαίδευσης.
Ο Ανάδοχος καλείται να παραδώσει πλήρη τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής:

 Εγχειρίδια χρήστη (user manuals), σε ψηφιακή μορφή, τα οποία θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργικότητες
του  συστήματος,  την  πλοήγηση  του  χρήστη,  το  γραφικό  περιβάλλον,  σενάρια  χρήσης  κ.λπ.  και  θα  είναι
προσαρμοσμένα στις ομάδες χρηστών (εσωτερικοί και εξωτερικοί χρήστες).

 Την  ασφάλεια  του  συστήματος  (ρόλοι  χρηστών,  διαχείριση  κωδικών,  δικαιώματα  πρόσβασης,  καταγραφή
κινήσεων στη βάση δεδομένων (auditing, log files), ακεραιότητα δεδομένων κ.λπ.).

 Οδηγούς εγκατάστασης και παραμετροποίησης.
 Οδηγούς  για  την  ανάπτυξη και  ενσωμάτωση νέας  λειτουργικότητας,  καθώς και  για  αλλαγή της  υπάρχουσας

υποδομής
Η τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Στάδιο 4: Διενέργεια εκπαίδευσης
Στο  στάδιο  αυτό  θα  πραγματοποιηθεί  η  εκπαίδευση  των  χρηστών.  Το  υλικό  που  παράγεται  κατά  την  εκπαιδευτική
διαδικασία παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους, ενώ χρησιμοποιείται ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και
άλλα εργαλεία. 
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατά την Πιλοτική Λειτουργία, σε χώρους του Αναδόχου που θα καθορισθούν κατόπιν
συνεννόησης μεταξύ του Αναδόχου και της Ε.Π.Π.Ε. και στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία για την εκτέλεση αναλυτικών και
καταγεγραμμένων σεναρίων δοκιμών. Η Πιλοτική λειτουργία ξεκινά μετά την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών Υλοποίησης
ψηφιακών υπηρεσιών και λοιπών εφαρμογών και των υπηρεσιών ψηφιοποίησης.
Η διενέργεια της εκπαίδευσης θα αφορά δύο (2) κατηγορίες χρηστών:

1) Απλοί χρήστες (αιρετοί & υπάλληλοι της Υπηρεσίας).
2) Διαχειριστές Συστήματος (υπάλληλοι της Υπηρεσίας).

Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να προτείνει συγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, στο οποίο
με σαφή τρόπο θα πρέπει να περιγράφονται τα παρακάτω:

 Η θεματική ενότητα της εκπαίδευσης (π.χ. εκπαίδευση διαχείρισης του συστήματος), με λεπτομερή αναφορά στο
εκπαιδευτικό υλικό κάθε ενότητας (π.χ. έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, παρουσιάσεις, ασκήσεις, κ.λπ.).

 Η ομάδα εκπαιδευομένων προς την οποία απευθύνεται η κάθε θεματική ενότητα (διαχειριστές, χρήστες)
 Οι ώρες και οι μέρες εκπαίδευσης για κάθε θεματική ενότητα.

Κατ’ ελάχιστο το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 20 ώρες εκπαίδευσης για κάθε ομάδα
χρηστών. 
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει:

 το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
 τα παρουσιολόγια της εκπαίδευσης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Πιλοτική-Παραγωγική Λειτουργία Συστήματος
Η  Πιλοτική  -  Παραγωγική  Λειτουργία  του  Έργου,  η  οποία  θα  έχει  διάρκεια  ενός  (1)  μήνα,  θα  ξεκινήσει  μετά  την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
Κατά την Πιλοτική –Παραγωγική Λειτουργία του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε:

 Διάθεση σεναρίων χρήσης για όλες τις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος, ώστε ο Φορέας Λειτουργίας
να προβεί στον έλεγχο της λειτουργικότητας.

 Τον τελικό έλεγχο του συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της επίδοσης.
 Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών.
 Τις βελτιώσεις των εφαρμογών.
 Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών.
 Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών.
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 Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπόψη Φάσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :
 Πλήρως  ελεγμένες  εφαρμογές  και  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  σε  συνθήκες  λειτουργίας  που  προσομοιώνουν  τις

πραγματικές:
 Πλήρεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες τελικές εφαρμογές (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα)

σε εντατική χρήση και εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων χρηστών.
 Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής - Παραγωγικής Λειτουργίας, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) εισήγηση για την

επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, προς έγκριση από Ε.Π.Π.Ε.. Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με:
o Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης.
o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε λογισμικό και εξοπλισμό.
o Τεκμηρίωση σφαλμάτων.
o Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρηστών.
o Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων.

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πιλοτικής-Παραγωγικής
Λειτουργίας  (έως  την  οριστική  παραλαβή  του  Έργου)  και  της  Εγγύησης  Καλής  Λειτουργίας,.  Οι  υπηρεσίες  Τεχνικής
Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα
κατατεθεί στην Προσφορά του Αναδόχου.
Στόχος  των  υπηρεσιών  Τεχνικής  Υποστήριξης  είναι  η  εξασφάλιση  της  καλής  λειτουργίας  του  Συστήματος,  η  άμεση
ανταπόκριση του Αναδόχου σε  αναγγελίες  προβλημάτων και  η  άμεση αποκατάσταση των βλαβών/προβλημάτων του
Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας.
Το πλαίσιο υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού.
 Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών (bug fixing).
 Παράδοση ενημερωμένης τεκμηρίωσης με τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος.
 Εντοπισμός και καταγραφή αιτιών βλαβών ή/και δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους.

Οι  υπηρεσίες  συντήρησης  λογισμικού εφαρμογών περιλαμβάνουν:  διορθώσεις,  μικρές  βελτιώσεις  και  βελτιώσεις  στον
κώδικα των εφαρμογών του, που κρίνονται απαραίτητες από το Φορέα Λειτουργίας. 
Οι υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού διακρίνονται σε:

 Διορθωτική συντήρηση (Corrective maintenance) - διόρθωση σφαλμάτων των εφαρμογών που εμφανίζονται κατά την
παραγωγική λειτουργία, ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις.

 Προληπτική  συντήρηση  (Preventative  maintenance)  –  τροποποιήσεις  των  εφαρμογών  κατά  την  φάση  της
παραγωγικής  λειτουργίας  (δηλαδή  μετά  την  παράδοση  και  εγκατάστασή  τους)  με  στόχο  τον  εντοπισμό  και  τη
διόρθωση  αφανών  (λανθανόντων)  ελαττωμάτων  του  λογισμικού  πριν  την  εκδήλωσή  τους  ως  ουσιαστικών
σφαλμάτων.

 Προσαρμοστική συντήρηση (Adaptive maintenance) – τροποποιητικές παρεμβάσεις στις εφαρμογές κατά τη φάση της
παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο την προσαρμογή τους και τη
διατήρησή τους σε λειτουργία σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 Βελτιστοποιητική  συντήρηση  (Perfective  maintenance) –  τροποποιήσεις  των  εφαρμογών  κατά  την  φάση  της
παραγωγικής λειτουργίας (δηλαδή μετά την παράδοση και εγκατάστασή τους) με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης ή
και  της  συντηρησιμότητάς  τους.  Η  βελτιστοποιητική  συντήρηση  περιλαμβάνει  βελτιώσεις  που  αφορούν  τη
χρηστικότητα των εφαρμογών (αλλαγές που απαιτούν οι χρήστες), βελτιώσεις της τεκμηρίωσης, και βελτιώσεις που
αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής όπως η απόδοση.

Οι  υπηρεσίες  Συντήρησης  Λογισμικού  ορίζονται  σύμφωνα  με  τα  ISO/IEC  14764  και  ISBSG  (International  Software
Benchmarking Standards Group). Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού που θα παρέχει ο Ανάδοχος είναι
οι ακόλουθες:

 Διορθώσεις (Corrections) – Αφορούν τη διορθωτική συντήρηση σφαλμάτων των εφαρμογών που εντοπίζονται κατά
την παραγωγική λειτουργία του, καθώς και την προληπτική συντήρηση που αφορά τον εντοπισμό και τη διόρθωση
αφανών σφαλμάτων (που δεν έχουν εκδηλωθεί) των εφαρμογών. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται:
 αστοχία του Λογισμικού Εφαρμογών στην παραγωγή ορθών αποτελεσμάτων, ή 
 αδυναμία εκτέλεσης λειτουργιών του Λογισμικού Εφαρμογών.

 Μικρές Βελτιώσεις (Μinor  Enhancements)  –  μεταβολή  ή/και  ανάπτυξη  Τμήματος  των  εφαρμογών  που  αφορά
αλλαγές μικρής κλίμακας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη τμημάτων διεπαφών λογισμικού που αφορούν μικρές αλλαγές στις
εφαρμογές. Μικρές αλλαγές στον κώδικα, στη δομή της Βάσης Δεδομένων, καθώς και στην τεκμηρίωση. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται:
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 Διορθωτικές  ενέργειες  σε  αστοχίες  ή  αδυναμίες  του Λογισμικού Εφαρμογών,  συμπεριλαμβανομένων και  των
περιπτώσεων αμέλειας και κακής ή και λανθασμένης χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογών.

 Ενέργειες  για  την  εξασφάλιση  της  καλής  λειτουργίας  του  Λογισμικού  Εφαρμογών  μετά  από  ελεγχόμενες
παρεμβάσεις βελτίωσης μικρής κλίμακας τμημάτων του Εξοπλισμού Πληροφορικής που έχουν σαν αποτέλεσμα
την εμφάνιση προβλημάτων ολοκλήρωσης (integration) ή σφαλμάτων.

 Μικρής κλίμακας βελτιώσεις του Περιβάλλοντος Χρήσης (User Interface) του Λογισμικού Εφαρμογών, η οποία
αναφέρεται σε υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίμων λειτουργιών του Λογισμικού Εφαρμογών, καθώς
και νέων λειτουργιών παρουσίασης των διαθεσίμων δεδομένων (πχ. νέες εκτυπώσεις). 

 Υποστήριξη του μηχανισμού ενημέρωσης του περιεχομένου του GIS.
 Μεταφορά/Μετάπτωση και ρύθμιση (tuning) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των υποστηρικτικών εφαρμογών και

των βάσεων δεδομένων στις νέες εκδόσεις των προϊόντων που έχει προμηθεύσει ο Ανάδοχος.
Οι Διορθώσεις και οι μικρές βελτιώσεις του κώδικα, θα αφορούν ενέργειες με ανθρωπο προσπάθεια μικρότερη των δέκα
(10) ανθρωποημερών ανά βελτίωση, μετά από συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα
και με το ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group).

 Βελτιώσεις  (Enhancements)  -  Αφορούν  την  μεταβολή  της  λειτουργικότητας  των  εφαρμογών  ή  και  σημαντικές
αλλαγές  στη  δομή  των  δεδομένων  των  εφαρμογών.  Οι  βελτιώσεις  θα  επιφέρουν  αλλαγές  και  περιλαμβάνουν
ανασχεδιασμό και  ανάπτυξη τμήματος των εφαρμογών/ υποσυστημάτων του, σχεδιασμό και  ανάπτυξη διεπαφών
λογισμικού, καθώς και γενικευμένες αλλαγές στον κώδικα, στη δομή της Βάσης Δεδομένων και στην τεκμηρίωση,
ώστε το λογισμικό των εφαρμογών να προσαρμόζεται σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται:
 Σημαντικές  Βελτιώσεις  του  Περιβάλλοντος  Χρήσης  (User  Interface)  του  Λογισμικού  Εφαρμογών,  η  οποία

αναφέρεται σε υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίμων λειτουργιών του Λογισμικού Εφαρμογών, καθώς
και νέων λειτουργιών παρουσίασης των διαθεσίμων δεδομένων (πχ. νέες εκτυπώσεις). 

 Προσαρμογή του λογισμικού των εφαρμογών σε  μεταβολές  της  επιχειρησιακής  λογικής  (π.χ.  μεταβολές  της
Νομοθεσίας Συμβάσεων Μελετών).

Ανά έτος, οι υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού εφαρμογών που θα μπορεί να απαιτήσει η Υπηρεσία από τον Ανάδοχο
συνολικά δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τους δύο (2) Ανθρωπομήνες.
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου,
ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk), το
οποίο θα είναι διαθέσιμο προς το Φορέα Λειτουργίας και στους χρήστες της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.,
της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  Βιομηχανίας  Ενέργειας  &  Φυσικών  Πόρων  (ΠΚΜ)  και  των  εμπλεκόμενων  Φορέων
(καταχωρήσεις/σύνδεση – ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Πληροφοριακών Συστημάτων) (εξουσιοδοτημένοι χρήστες), σε
ώρες 09.00-17.00. 
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταγράφει  τα  χαρακτηριστικά  στοιχεία  των  βλαβών  εξοπλισμού  /  λογισμικού  που
αναφέρονται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδιαίο κλειδί αναφοράς
και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία:

 Υπηρεσία, είδος λογισμικού, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. 

Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει, εναλλακτικά, με όλους τους παρακάτω τρόπους:
1. Τηλέφωνο
2. Email
3. Fax

Υπηρεσίες Καλής Λειτουργίας
Για το λογισμικό και  τις  εφαρμογές (και  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες) που θα αναπτυχθούν, απαιτείται  ελάχιστη Περίοδος
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας   ενός (1) έτους από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του  . 
Στα  πλαίσια  της  Περιόδου  αυτής  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  Εγγυημένου  Επιπέδου  Υπηρεσίες  Τεχνικής
Υποστήριξης,  σύμφωνα  με  τις  αναλυτικά  περιγραφόμενες  υποχρεώσεις  του  στην  παρ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της
καλής  λειτουργίας  του  Συστήματος,  η  άμεση  ανταπόκριση  του  Αναδόχου  σε  αναγγελίες  προβλημάτων  και  η  άμεση
αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων του Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας.
Το Τεύχος καταγραφής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο:

 Αναλυτική Καταγραφή των προληπτικών συντηρήσεων.
 Αναλυτική Καταγραφή των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού.
 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε λογισμικό. 
 Καταγραφή διόρθωσης και τεκμηρίωσης σφαλμάτων.
 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του έτοιμου
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λογισμικού και εφαρμογής/ών. 
 Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών.
 Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου.

Ο Ανάδοχος,  μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι  υποχρεωμένος να υπογράψει  με την Αναθέτουσα Αρχή,
Σύμβαση Εγγύησης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης περιλαμβάνονται
στη συνολική προσφορά του Αναδόχου.
Υπηρεσίες Συντήρησης
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει τις υπηρεσίες που θα παρέχει μετά την λήξη του έργου και της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι υπηρεσίες της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου είναι
οι ελάχιστες ζητούμενες από τον Ανάδοχο και κατά την περίοδο συντήρησης. Το ελάχιστο ζητούμενο χρονικό διάστημα
υπηρεσιών συντήρησης είναι το ένα (1) έτος. Για τα έτη για τα οποία ο Ανάδοχος δεν θα επιλέξει ενδεχόμενα να παρέχει
τις υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν, το ετήσιο κόστος των υπηρεσιών του ορίζεται στο 5% του συνολικού ποσού της
προσφοράς του. Για τα έτη τα οποία οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται με κόστος από τον Ανάδοχο θα συνάπτεται
ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης η ανανέωση του οποίου, εντός του χρονικού διαστήματος που προσφέρει ο Ανάδοχος, θα
είναι στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
Φάσεις Έργου – Χρονοδιάγραμμα
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Ο  Ανάδοχος  στην  τεχνική  του  προσφορά  θα  συμπεριλάβει  αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  έργου.  Το
χρονοδιάγραμμα θα ικανοποιεί απαρέγκλιτα την απαίτηση η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης να μην υπερβαίνει τους 12
μήνες.
Φάσεις
Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα παραδοτέα του Αναδόχου ανά φάση υλοποίησης του έργου μέχρι και
την οριστική παραλαβή του. 
Συνοπτικά οι φάσεις του έργου είναι οι εξής:

ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια

Φάση Α: Προδιαγραφές εφαρμογής έργου και Ανάλυση απαιτήσεων 2μήνες

Φάση Β: Ψηφιοποίηση, Μετάπτωση & Εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων 6 μήνες

Φάση Γ: Ανάπτυξη  GIS και  Εφαρμογής  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης

Αιτημάτων Αδειοδότησης

9μήνες

Φάση Δ: Εκπαίδευση χρηστών 1 μήνας

Φάση Ε: Πιλοτική και Παραγωγική χρήση συστήματος 1 μήνας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την υλοποίηση των ανωτέρω υποχρεούται να αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή της Δ/νσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα χωρίς να επηρεαστεί η
κανονική λειτουργία τους.

ΦΑΣΗ
ΜΗΝΑΣ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ1

0
Μ1
1

Μ12

Φάση Α:
Προδιαγραφές
εφαρμογής έργου  και
Ανάλυση απαιτήσεων
Φάση Β:
Ψηφιοποίηση,
Μετάπτωση  &
Εισαγωγή
γεωγραφικών
δεδομένων
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Φάση Γ:
Ανάπτυξη  GISκαι
Εφαρμογής
Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης
Αιτημάτων
Αδειοδότησης
Φάση Δ:
Εκπαίδευση χρηστών
Φάση Ε:
Πιλοτική  χρήση
συστήματος

Φάση Α: Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  και Ανάλυση απαιτήσεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδιορίσει τις προτεραιότητες στην υλοποίηση (ιεραρχημένοι και διακριτοί χρονισμοί και
διάρθρωση) του συστήματος ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς οι επιμέρους προτεραιότητες του έργου. Η παρούσα
φάση αφορά σε μία προκαταρκτική μελέτη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτιμηθούν οι ανάγκες όλων των διαφορετικών
τελικών χρηστών ώστε να ενσωματωθούν στο σύστημα. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στη Δ/νση
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. αναφορικά με το επίπεδο οργάνωσης, τις διαδικασίες, τις υποδομές πληροφορικής,
τα υφιστάμενα ψηφιακά επίπεδα πληροφοριών και το λοιπό αρχειακό υλικό (βάσεις δεδομένων, κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια της μελέτης θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη των προδιαγραφών και το
σχεδιασμό του συστήματος όπως:
1) της τελικής αρχιτεκτονικής του συστήματος
2) τα ακριβή δεδομένα που πρέπει να χαρτογραφηθούν ψηφιακά. 
3) του  σχεδίου  μετάπτωσης  των  διαθέσιμων  γεωγραφικών  και  θεματικών  δεδομένων  τα  οποία  κατέχει  η  Δ/νση

Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  Μ.Ε.Θ.  τα  οποία  βρίσκονται  σε  διάφορες  κλίμακες  και  αποτελούνται  τόσο  από
διανυσματικά δεδομένα (vector geographical data), όσο και σε αναλογική μορφή.

Επιπρόσθετα η Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  θα περιλαμβάνει :
4) Ανάλυση  απαιτήσεων  όλων  των  συστημάτων  των  τμημάτων  έργου  (π.χ.  διαδικασίες,  αναγκαία  έντυπα,

κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, κ.λπ.) .
5) Τον πλήρη εννοιολογικό σχεδιασμό όλων των τμημάτων έργου (διαγράμματα οντοτήτων – ροών entity relationship

diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών κ.λπ.).
6) Προτάσεις για την τελική μέθοδο υλοποίησης των τμημάτων έργου που θα ακολουθηθεί.
7) διαστρωμάτωση του επιπέδου των χρηστών και προτάσεις προσαρμογής της μεθόδου, των όρων, του προγράμματος

και  το  υλικού  της  εκπαίδευσης  των  χρηστών  &  διαχειριστών,  καθώς  και  προτάσεις  για  τη  μέθοδο  μεταφοράς
τεχνογνωσίας στα αρμόδια στελέχη της Π.Κ.Μ..

8) Καταγραφή των απαιτήσεων σε ασφάλεια δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης χρηστών βάσει αρμοδιοτήτων
9) Καταγραφή των διαγραμμάτων ροής εργασίας (Workflow Diagrams)

Φάση Α Παραδοτέα

Φ1. Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  και Ανάλυση

απαιτήσεων

 Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  και Ανάλυση
Απαιτήσεων

Φάση B: Ψηφιοποίηση, Μετάπτωση& Εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων
Ο Ανάδοχος αφού μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση στη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.
σε επίπεδο οργάνωσης, διαδικασιών και υποδομών πληροφορικής, θα πραγματοποιήσει τη μετάπτωση των απαραίτητων
στοιχείων  για  την  Υπηρεσία  (έπειτα  από  συνεννόηση  με  την  Ε.Π.Π.Ε.)  από  το  υπάρχον  και  λειτουργούν  σύστημα
Ο.Π.Σ.Ν.Α στο νέο σύστημα.
Επίσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης θα συλλεχθούν τα απαραίτητα γεωγραφικά και περιγραφικά στοιχεία που
αφορούν  τις  άδειες  εγκατάστασης  και  θα  δημιουργηθεί  η  απαραίτητη  υποδομή  από  πλευράς  συνόλων  γεωχωρικών
δεδομένων, ώστε να υπάρξει το απαραίτητο ψηφιακό υπόβαθρο για την λειτουργία των εφαρμογών το οποίο θα μπορεί να
αξιοποιεί (προαιρετικά) και υπάρχοντα βασικά χαρτογραφικά υπόβαθρα (όπως π.χ.  google maps,  open street map,  Bing
maps, ορθοφωτογραφίες ΕΚΧΑ ΑΕ)
Επιπλέον,  θα  χρησιμοποιηθεί  και  θα  ενταχθεί  στο  πληροφοριακό  σύστημα  το  σύνολο  των  διαθέσιμων  ψηφιακών
γεωγραφικών δεδομένων τα οποία κατέχει η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και οι Φορείς της, το οποίο
βρίσκεται  σε  διάφορες  κλίμακες  και  αποτελείται  από  διανυσματικά  δεδομένα  (vector  geographical  data)  ή/και  άλλες
μορφές. 

 Καταχώριση ψηφιακών δεδομένων
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Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τα ανοιχτά ολοκληρωμένα υπόβαθρα γεωγραφικών δεδομένων θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων πληροφορία, μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης, για:
10) Αρχιτεκτονικά  σχεδιαγράμματα  (τοπογραφικό,  διάγραμμα  κάλυψης,  κάτοψη,  τομές),  στην  περίπτωση  έκδοσης

οικοδομικής άδειας
11) Χάρτες προστατευόμενων περιοχών της ΜΕΘ (δίκτυο Natura)
12) Διαγράμματα των επιχειρήσεων

Φάση Β Παραδοτέα

Φ2. Ψηφιοποίηση,  Μετάπτωση  &  Εισαγωγή

γεωγραφικών δεδομένων

 Μετάπτωση Δεδομένων 
 Ψηφιακή  χαρτογράφηση  και  εισαγωγή  των

δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα
 Εκθέσεις, Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας

Φάση Γ: Ανάπτυξη GIS και Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης
Ο Ανάδοχος αφού μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση στη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.
σε επίπεδο οργάνωσης, διαδικασιών και υποδομών πληροφορικής, υποχρεούται να προμηθεύσει τις παρακάτω εφαρμογές
και υποσυστήματα.

 Βάση Δεδομένων 
 Desktop GIS
 Ψηφιακές Υπηρεσίες Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων
 Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή Web GIS
 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης

Φάση Γ Παραδοτέα

Φ3. Ανάπτυξη  GIS  και  Εφαρμογής

Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης

 Βάση Δεδομένων 
 DesktopGIS
 Ψηφιακές  Υπηρεσίες  Διάχυσης  Γεωχωρικών

Δεδομένων
 Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή WebGIS
 Εφαρμογή  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης

Αιτημάτων Αδειοδότησης

Φάση Δ: Εκπαίδευση Χρηστών
Ο Ανάδοχος, για διάστημα  1 μήνα από την ολοκλήρωση των φάσεων Α’ + Β’ + Γ’, στο πλαίσιο υλοποίησης του
συμβατικού αντικειμένου της παρούσας, υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης στους χρήστες
του προτεινόμενου συστήματος.
Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την εκπαίδευση των χρηστών είναι οι εξής:

Εκπαιδευόμενοι Ώρες κατάρτισης

Χρήστες εφαρμογών Καταχωρητές 
(20 εκπαιδευόμενοι)

30

Απλοί χρήστες 
(10 εκπαιδευόμενοι)

18

Διαχειριστές (4εκπαιδευόμενοι) 24

Σύνολο 72

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  καθορίσει  το  πρόγραμμα κατάρτισης,  να  σχεδιάσει,  να  αναπτύξει  και  να  παραδώσει  το
εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης.
Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.
Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα αρχίσουν με την ολοκλήρωση των προηγουμένων φάσεων και θα πρέπει  να έχουν
ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 1 μήνα όσον αφορά στην εκπαίδευση χρηστών.
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Φάση Δ Παραδοτέα

Φ4. Εκπαίδευση χρηστών 

 Οριστικοποιημένο  Σχέδιο  κατάρτισης  /  εκπαίδευσης  &
αντίστοιχο υλικό

 Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης
 Παρουσιολόγια  της  εκπαίδευσης  συμπληρωμένα  και

υπογεγραμμένα.

Φάση Ε: Πιλοτική - Παραγωγική Χρήση Συστήματος
Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους
χρήστες  κάτω  από  πραγματικές  συνθήκες  λειτουργίας  εξασφαλίζοντας  την  απαιτούμενη  διαθεσιμότητα  για  χρονικό
διάστημα  1 μήνα (πιλοτική και παραγωγική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή
συνεργασία με τους υπεύθυνους της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και της Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ). 
Η υποστήριξη κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 Βελτιώσεις των εφαρμογών
 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών
 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες
 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών
 On the job training 

Σε  περίπτωση  που  κατά  την  περίοδο  της  πιλοτικής  λειτουργίας,  εμφανισθούν  σοβαρά  κατά  την  κρίση  της  Ε.Π.Π.Ε.
προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι  δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται  η περίοδος
δοκιμαστικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριών ημερών από την αναγγελία
του προβλήματος. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την Ε.Π.Π.Ε. ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που
το πραγματοποίησε. Η Ε.Π.Π.Ε. μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

Φάση Ε Παραδοτέα

Φ5. Πιλοτική

_Παραγωγική  χρήση

Συστήματος

 Σενάρια  ελέγχου  για  τη  δοκιμή  της  αποτελεσματικότητας  του
πληροφοριακού συστήματος  κατά τη διάρκεια  της  φάσης  πιλοτικής
λειτουργίας. 

 Έκθεση Πιλοτικής - Παραγωγικής Λειτουργίας
 Σύστημα έτοιμο προς λειτουργία

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου
Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούται να παρουσιάσουν στην Τεχνική τους Προσφορά την προσέγγιση που προτίθενται να
ακολουθήσουν για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής τόσο όσον
αφορά το αντικείμενο του έργου όσο και το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών & παράδοσης προϊόντων.
Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  αναφέρουν  στην  προσφορά  τους  τη  στρατηγική  που  προτίθενται  να
χρησιμοποιήσουν στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσουν σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία,
συνεργασίες, κ.λπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας
Αρχής,  τις  ενδεχόμενες  επαφές  και  συνεργασίες  που  πρόκειται  να  κάνει  με  άλλους  εξωτερικούς  φορείς,  τον  τρόπο
πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κ.λπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί  στην πειστικότητα της προσέγγισης σε σχέση με τις δυνατότητες και  την ικανότητα των
υποψηφίων Αναδόχων να εκτελέσουν επιτυχώς το  έργο στον  προτεινόμενο απ'  αυτούς  χρόνο.  Η περιγραφή της  θα
ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα
πρέπει  να  δοθεί  στην  κατανόηση  των  απαιτήσεων  του  έργου,  όπως  αναλυτικά  προδιαγράφονται  στην  παρούσα
προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.
Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του προσφέροντος.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα
κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.
Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης,
την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του
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ειδικοτήτων. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί  υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του
Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την αναλάβει ο Ανάδοχος.
Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του
Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το
συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής
του έργου.
Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου (πλην των μελών ομάδας ψηφιοποίησης) θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία στο
βιογραφικό του σημείωμα.
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει  αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον
προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου,
ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την
έγκρισή της.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του τους ρόλους:

 του Υπεύθυνου Έργου,
 του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.
 των Μελών της ομάδας έργου (πλην των μελών ομάδων ψηφιοποίησης)

Συγκεκριμένα για τους ανωτέρω:
 να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης,
 να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν.

Τυχόν αλλαγές του προσωπικού θα υπόκειται σε έγκριση από την αναθέτουσα αρχή
Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  παρέχει  ολοκληρωμένο  σχέδιο  οργάνωσης  του  Συστήματος  Διασφάλισης  Ποιότητας.  Η
οργάνωση της Διασφάλισης της Ποιότητας του Έργου είναι από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του Έργου
του Αναδόχου.
Η Διασφάλιση Ποιότητας (quality assurance) στο πλαίσιο του έργου θα περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες και
συστηματικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την επαρκή εξασφάλιση, ότι το παραγόμενο Σύστημα θα ικανοποιεί
δεδομένες ποιοτικές απαιτήσεις του Φορέα Λειτουργίας. Η απρόσκοπτη εξέλιξη της διεργασίας Διασφάλισης Ποιότητας στο
πλαίσιο του Έργου απαιτεί τον ορισμό και συντήρηση διαδικασιών, προτύπων και οδηγιών που αφορούν όλες τις Φάσεις
εκτέλεσης του έργου. 
Ως  Σύστημα  Διαχείρισης  Ποιότητας  του  έργου  (Quality Management System)  ορίζεται  το  σύνολο  των  διαδικασιών,
προτύπων, δραστηριοτήτων και πόρων που χρησιμοποιούνται για τη Διασφάλιση Ποιότητας στο έργο.

Η Βασική Πολιτική Ποιότητας (Quality Policy) του Έργου είναι:

 Η εξασφάλιση ότι το Προσφερόμενο Σύστημα ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

 Η εξασφάλιση ότι το Προσφερόμενο Σύστημα ικανοποιεί πλήρως τις πραγματικές ανάγκες για τις
οποίες υλοποιείται.

Η Διασφάλιση Ποιότητας του Έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

 Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management). Εκτελείται  συνεχώς  σε  όλη  τη διάρκεια  του Έργου.  Στο
πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, στην έναρξη του Έργου προσδιορίζεται πλήρως ο μηχανισμός εξασφάλισης
της ποιότητας τόσο των εργασιών, όσο και  των εφαρμογών του και  τεκμηριώνεται  στο Σχέδιο Διασφάλισης
Ποιότητας Έργου (Quality Assurance Plan). Το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας Έργου ενημερώνεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Η εξέλιξη του μηχανισμού εξασφάλισης ποιότητας ελέγχεται σε όλη την διάρκεια του Έργου.

 Ποιοτικός Έλεγχος (Quality Control). Εκτελείται συνεχώς σε όλη την διάρκεια του Έργου. Στο πλαίσιο αυτής
της δραστηριότητας,  ελέγχονται  συνεχώς η εξέλιξη  των εργασιών και  τα αποτελέσματά τους,  καθώς και  τα
παραδοτέα του Έργου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναλύονται  για  να  αποφασισθούν τυχόν διορθωτικές
ενέργειες. Η δραστηριότητα αυτή ουσιαστικά εκτελεί τις προδιαγεγραμμένες στο Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας
Έργου δραστηριότητες.
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Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  Έργου
Quality Assurance

Διαχείριση Ποότητας

Quality Management

Ποιοτικός Έλεγχος

Quality Control

Είσοδος
- Πολιτική Ποιότητας
- Διαδικασίες & Standards
- Πληροφορίες Σχεδίου Ανάπτυξης Έργου
- Απαιτήσεις Ποιότητας Έργου

Εργαλεία & Τεχνικές
- Μεθοδολογία Ποιότητας

Έξοδος
- Σχέδιο Ποιότητας
- Επικαιροποιημένο Σχέδιο Ποιότητας

Είσοδος
- Σχέδιο Ποιότητας
- Κατάλογος Παραδοτέων
- Στοιχεία Μετρήσεων & Ελέγχων

Εργαλεία & Τεχνικές
- Ανασκοπήσεις - έλεγχοι
- Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων

Έξοδος
- Αποδοχή Παραδοτέων Έργου
- Δράσεις Διόρθωσης Προβλημάτων

Σχήμα : Απεικόνιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Έργου

Κάθε Ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει στην προσφορά του τη Διαχείριση Ποιότητας. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζει την
εισαγωγή κατάλληλων δομών και ενεργειών βάσει των οποίων η εκτέλεση του Έργου καθαυτού, καθώς και τα παραδοτέα
του, θα στηρίζονται σε ένα σύνολο δοκιμασμένων προτύπων. Τα πρότυπα αυτά θα καθοριστούν κατά το πρώτο πακέτο
εργασίας του Έργου και θα περιλαμβάνουν τα εξής:

o δομές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
o διαδικασίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

 Ασφάλεια
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει κατά τον σχεδιασμό του συστήματος του, τα μέτρα για την ασφάλεια του GIS, την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πολιτική ασφάλειας που ακολουθείται στα Πληροφοριακά Συστήματα της
Π.Κ.Μ.. 
Πιο  συγκεκριμένα,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μέριμνα  για  την  ασφάλεια  των  βάσεων  δεδομένων,  των  εφαρμογών,  των
υπηρεσιών, της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών, καθώς και των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας
υπόψη την ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.2472/97 “Προστασία του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”,  Ν.2774/99 “Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, Ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα  των  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών),  Ν.3979/2011  “Για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  λοιπές  διατάξεις”,
Ν.3917/2011 “Διατήρηση δεδομένων που παράγονται  ή  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  σε συνάρτηση με την παροχή
διαθέσιμων  στο  κοινό  υπηρεσιών ηλεκτρονικών  επικοινωνιών ή  δημόσιων  δικτύων επικοινωνιών,  χρήση  συστημάτων
επιτήρησης  με  τη  λήψη  ή  καταγραφή  ήχου  ή  εικόνας  σε  δημόσιους  χώρους  και  συναφείς  διατάξεις”,
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012  (ΦΕΚ  1301Β/12-4-2012)  “Κύρωση  Πλαισίου  Παροχής  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης”).
Η  πρόσβαση  των  «εσωτερικών  χρηστών»  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  Μ.Ε.Θ.  και  της  Περιβάλλοντος
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) στις εφαρμογές και γενικά στο σύστημα θα είναι δικτυακή. Για το
σύνολο των χρηστών θα πρέπει να διαμορφωθεί και να παραδοθεί από τον Ανάδοχο σχέδιο Πολιτικής Ασφαλείας. 
Στο  σχέδιο  θα  διακρίνονται  κατηγορίες,  ρόλοι/δικαιώματα  χρηστών  και  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες
εξουσιοδότησης/ταυτοποίησης ανάλογα με το είδος του χρήστη και  ανάλογα με την προκαθορισμένη διαβάθμιση της
πληροφορίας  (π.χ.  απλή,  εμπιστευτική,  απόρρητη,  προσωπική).  Η  πολιτική  ασφαλείας  θα  αφορά  και  στις  δικτυακές
υπηρεσίες της Οδηγίας INSPIRE που θα αναπτυχθούν στo πλαίσιο υλοποίησης της εφαρμογής της Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ΥΓεΠ), λόγω εναρμόνισης με την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE. 
Κατόπιν συμμόρφωσης με τον εξοπλισμό ασφάλειας της Π.Κ.Μ. και στα πλαίσια της αξιολόγησής του, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να διεξάγει Ελέγχους Ασφάλειας τόσο στην υποδομή, όσο και στη διαδικτυακή εφαρμογή, ώστε να καταγράψει και
να αναλύσει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από αυτές. Ο εντοπισμός των ευπαθειών πρέπει να πραγματοποιηθεί με
τη  χρήση  εξειδικευμένων  τεχνικών,  ώστε  να  καταγραφούν  τα  τρωτά  σημεία  στους  τομείς  της  διαχείρισης,  της
εξουσιοδότησης, της πιστοποίησης, της προστασίας και της επικύρωσης δεδομένων, της διαχείρισης σφαλμάτων, χρηστών
και τμημάτων. 
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Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου
Για  τις  ανάγκες  της  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  έργου  θα  συσταθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας
Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Η Ε.Π.Π.Ε. παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την
έγκριση  και  πιστοποίηση  του  συνόλου  των  παραδοτέων,  με  βάση  τη  διαδικασία  παραλαβής  που  περιγράφεται  στη
συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά
την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. 
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την Ε.Π.Π.Ε. και τον υπεύθυνο του
έργου και  θα  παρέχει  τα απαραίτητα στοιχεία,  διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και  ελέγχου.  Ειδικότερα,  ο
Ανάδοχος υποχρεούται  να αποστέλλει  σε μηνιαία βάση αναφορά προόδου εργασιών, στην οποία θα καταγράφεται  ο
βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν
και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η Ε.Π.Π.Ε. και η Αναθέτουσα Αρχή.
Βασική δραστηριότητα της  Ε.Π.Π.Ε.  κατά την  εξέλιξη  των εργασιών  είναι  η  παρακολούθηση και  ο  δειγματοληπτικός
έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα
ποιότητας και πληρότητας. 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η Ε.Π.Π.Ε. διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με
τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση
των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες,
παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και της
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ), τότε η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη
των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Διαδικασία παραλαβής
Η Ε.Π.Π.Ε. γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε
διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για
τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. 
Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει
στην Ε.Π.Π.Ε. αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 Αναφορά πεπραγμένων και εργασιών.
 Έντυπα  και  ηλεκτρονικά  αντίγραφα  των  άυλων  παραδοτέων  που  αφορούν  μελέτες,  ψηφιακά  δεδομένα,

εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κ.λπ.
Για  την  παραλαβή  του  κάθε  σταδίου  του  έργου  η  Ε.Π.Π.Ε.  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  εκάστοτε  ιδιαιτερότητες  –
πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω:

 Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και υλικού τεκμηρίωσης.
 Διενέργειας  ελέγχων  αποδοχής  για  τα  επιμέρους  προϊόντα  και  λειτουργικά  υποσύνολα  του  πληροφοριακού

συστήματος.
Στην  περίπτωση  διαπίστωσης  μη  συμμόρφωσης  με  τις  προδιαγραφές,  οι  παρατηρήσεις  της  Επιτροπής  διαβιβάζονται
εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής.
Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η Ε.Π.Π.Ε. καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων
διορθωτικών  μέτρων  και  επαναϋποβολής  του  αιτήματος  παραλαβής.  Η  διαδικασία  επαναϋποβολής  μπορεί  να
πραγματοποιηθεί έως 2 φορές. 
Η  διαδικασία  παραλαβής  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  αντίστοιχου  πρωτοκόλλου  τμηματικής  παραλαβής  από  την
Ε.Π.Π.Ε.. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η Ε.Π.Π.Ε. να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον
Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 
Το  χρονικό  διάστημα  κατά  το  οποίο  εξελίσσεται  η  παραλαβή  κάθε  σταδίου δεν  επηρεάζει  τον  προβλεπόμενο χρόνο
υλοποίησης  του  έργου  και  τις  χρονικές  δεσμεύσεις  ολοκλήρωσης  επόμενων  σταδίων.  Η  διαδικασία  παραλαβής  κάθε
σταδίου δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων.
Οριστική Παραλαβή
Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μέσα σε ένα μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της
περιόδου  πιλοτικής  λειτουργίας  με  την  σύνταξη  του  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής.  Τα  πρακτικά  οριστικής
παραλαβής,  ποιοτικής  και  ποσοτικής,  θα  αναφέρουν  ρητά  αφενός  τις  εκτελεσθείσες  εργασίες,  το  εμπρόθεσμο  της
παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.
Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού στις
εγκαταστάσεις της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας &
Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ).
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Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται:
- να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία
- να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την ένταξη του νέου συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  (ΤΙΘΕΤΑΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΜΟΝΟ  ΠΡΟΣ  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)

               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκ-

δοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή
1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με 
ακρίβεια.
2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο 
τετραγωνάκι.
4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Η ανακριβής, ή αναληθής 
συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου συνεπάγεται αυτομάτως την ακύρωση της απαλλαγής, ή της Άδειας που θα έχει 
αντίστοιχα εκδοθεί.

Προς:

(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου

(*) Κοινοποίηση: (*) Ημερομηνία

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου

Όνομα Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα

Ονομ/μο μητέρας

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ)

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ ΔΟΥ

Ημερομηνία γέννησης Τόπος γέννησης

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)

Τηλέφωνα
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e-mail Φαξ

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Όνομα Επώνυμο

Ονομ/μο πατέρα

Ονομ/μο μητέρας

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ)

Εκδούσα Αρχή

ΑΦΜ ΔΟΥ

Ημερομηνία γέννησης Τόπος γέννησης

Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός,
Αριθμός, ΤΚ)

Τηλέφωνα

e-mail Φαξ

Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική μονάδα

Α3.1 Στοιχεία μονάδας

Επωνυμία: 

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

Έτος ίδρυσης: ……………………………………………………………………………………………….

Διεύθυνση/Θέση:

Οδός:.......................................................................................................... Αριθμός..........................

Θέση: .....................................................................................................................................

Τ.Κ.: .........................................

Δήμος: ...................................................................................................................................

Νομός:.................................................................................................................................

Περιφερειακή Ενότητα: ………………………………………………………………………………………..

Γεωγραφική Συντεταγμένη για εκτός σχεδίου περιοχές 

βάσει GOOGLEMAP :□ βάσει ΕΓΣΑ: □

 _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B

 _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ E

Α3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας
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Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική μονάδα

1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιγραφή):
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Κωδικός δραστηριότητας κατά ΚΑΔ: 

3. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε 
οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4, του Ν. 3982/2011

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

4. Συνολική αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ……………………………€

5. Συνολική αποθηκευτική ικανότητα (σε περίπτωση που η μονάδα αφορά 
σε αποθήκη)

…………………………κ.μ.

6. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

7. Διαδικασία παραγωγής

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

8. Παραγόμενα προϊόντα

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα και του νόμιμου εκπροσώπου
της υπάρχουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και επιτρέπω την 
αναζήτησή τους

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Α4. Αιτούμενη Άδεια

Απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης
Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας

□
Έκδοση Άδειας Λειτουργίας

□
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Άδεια Εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο
□

Μεταβίβαση
□

Άδεια Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση κτίριο
□

Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας
□

Άδεια Εγκατάστασης εκ μεταφοράς
□ Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς

μεταφορά
□

Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή
Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή/και

δραστηριότητας

□ Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας □

Άδεια Εγκατάστασης για Επέκταση ή
Εκσυγχρονισμό κτιριακό

□ Εκσυγχρονισμός επαγγελματικού
εργαστηρίου που ιδρύθηκε πριν το Π.Δ.

84/84 (αφορά μόνο την Περιφέρεια Αττικής

□

 Παράταση Άδειας Εγκατάστασης □

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Β1. Κατάταξη δραστηριότητας 

Β1.1 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού

1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την 
παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: …………KW

2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την 
παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: …………KW

3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος 
που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: …………KW

4. Συνολική κινητήρια & θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με 
την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, 
κλιματισμού κ.λπ.) τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: …………KW

5. Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ΝΑΙΟΧΙεφεδρικού / παραγωγούποσότητα αντίστοιχα /

ισχύος (κατά περίπτωση) ....................KVA ...........................................MW.

Β1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011

1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, 
οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό 
πίεση

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□
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2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών 
εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων 
ουσιών

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του 
άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη 
των 200 κιλών.

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

5. Εάν η δραστηριότητα εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω:

Συνολική προβλεπόμενη ημερήσια παραγωγή ………………………kg

Συνολική προβλεπόμενη αποθηκευτική ικανότητα των 
αποθηκών 

………………………kg

Β2. Κατάταξη δραστηριότητας σε κατηγορίες όχλησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Β2.1 Κριτήρια/μεγέθη όχλησης της μονάδας βάσει της Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15(ΦΕΚ 
1048Β/2012) όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/μεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μονάδας βάσει της ΥΑ 1958 ΦΕΚ 21Β/2012, όπως εκάστοτε ισχύει

1. KW ………………

2. Τόνοι/ημέρα ………………

3. Τόνοι/έτος …………………

4.Άλλο

Β2.2 Κριτήρια/μεγέθη όχλησης της μονάδας βάσει της Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 
1048Β/2012) , όπως εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/μεγέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μονάδας βάσει της ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21Β/2012), όπως εκάστοτε ισχύειΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

1. Με τον εκσυγχρονισμό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/μεγέθη 
σχετικά με την όχληση της μονάδας

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

2. Με τον εκσυγχρονισμό επέρχεται αλλαγή στα κριτήρια/μεγέθη 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

3. Κριτήρια / Μεγέθη Υφιστάμενη κατάσταση Μετά τον εκσυγχρονισμό

1. KW ……………………… ………………………

2. Τόνοι/ημέρα ……………………… ………………………

3. Τόνοι/έτος ……………………… ………………………

4.Άλλο ……………………… ………………………
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3. Ενεργειακή Κατανάλωση συμπληρώνεται μόνο στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α’) και 
την ΚΥΑ (ΦΕΚ 589Β’/2005) και ΚΥΑ(ΦΕΚ 1526Β’/1999)

1Ο έτος2Ο έτος3Ο έτος4Ο έτος 5Ο έτος

KWH

Ελεγχόμενο έτος :KWH

Β2.3 Απόβλητα

1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται

Υγρά Απόβλητα ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Αέρια Απόβλητα ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Στερεά απόβλητα ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Επικίνδυνα ΑπόβληταΝΑΙ□ΟΧΙ□

Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
από τον φορέα; ΝΑΙ□ΟΧΙ□

2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται :

α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 
354 Β 8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997)□ 

β. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Με τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, θα επέλθει 
αύξηση των αποβλήτων (περιλαμβάνονται τα υγρά 
απόβλητα και τα επικίνδυνα και στερεά μη επικίνδυνα 
απόβλητα)

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Β.2.4 Λύματα

1. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε 

Δίκτυο ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Σηπτική ή απορροφητική δεξαμενή ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Β3. Κτίριο 

1. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε 
κτίσματα που ήδη υπάρχουν

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□
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Β3. Κτίριο 

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά καλύπτονται με οικοδομική άδεια ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

2. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε 
κτίσματα που θα ανεγερθούν 

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις □

Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν □

3. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει 
σε πολυώροφο κτίριο

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α’) «Περί 
ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», όπως εκάστοτε ισχύει

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

5. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

6. Ιδιοκτησιακό καθεστώς …………………………………………………………

7. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας …………………………τ.μ.

8. Συνθήκες γειτνιάσεως

Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει:

Κατοικίες □ Καταστήματα □ Εργαστήρια □

Οικόπεδα □ Ακάλυπτους □ Αποθήκες □

Συνεργεία □ Δρόμους □ .............................
...

□

Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με

Κτίρια κατοικιών
□

Δρόμο/ους
□

Οικόπεδα
□

…………………………………
□

9. Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας υπάρχουν
διατάξεις (υγειονομικές, πολεοδομικές κ.λπ.) από τις οποίες προκύπτουν 
περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό
της μονάδας.

Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε

………………………………………………………………………………………………………
…………

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Β4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση

1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και 
χρήσης νερού (πχ. Γεώτρηση)

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□
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2. Κατανάλωση νερού
....................................κ.μ.

Β5.Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει 
πρόσοψη στον αιγιαλό:

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και 
την παραλία

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη 
θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Β6. Λοιπά θέματα

Β6.1Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει 
είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Β6.2 Χρήση υγραερίου

1. Θα γίνει χρήση υγραερίου ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Β6.3 Ατμολέβητες / Ατμογεννήτριες / Δεξαμενές / Φιάλες
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1. Γίνεται χρήση ατμολεβήτων / ατμογεννητριών :NAI□ OXI □

ΚατηγορίαΑ□Β □Γ □

Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας : …………………………………………………….

 (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)

Πιστοποιητικό Παραλαβής : ………………………………………….……….

 (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία )

2. Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες:ΝΑΙ□ΟΧΙ □

 Είδος και ποσότηταφορητές □σταθερές□

 Χωρητικότητα για κάθε μία : …………………………………………………

 ………………………………………………..

Περιεχόμενο για κάθε μία: …………………………………………………

 ………………………………………………..

3. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου: ΝΑΙ□ΟΧΙ□

Β7.SEVESO

1. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ Β’ 
376/19-3-2007) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

2. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ Β’ 
376/19-3-2007), στήλες 1 και 3, για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΝΑΙ□ ΟΧΙ□

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γ1. Στατιστικά Στοιχεία

1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ’ εκτίμηση (μηχανολογικός 
εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.) …………………………….€

2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα

Τεχνικό προσωπικό …………………………….

Διοικητικό προσωπικό …………………………….

Εργατοτεχνικό προσωπικό …………………………….

Λοιπό προσωπικό …………………………….
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Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας 

Ταχυδρομείο □

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) □

Φαξ □

Ταχυμεταφορά (Courier) □

Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία) □

Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής

(*) Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας

Ημερομηνία: …………………..

………………………………..
(Υπογραφή παραλαβόντα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
             ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ   ………………………..                                                 

"Παροχή υπηρεσιών του έργου: "Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συ-
στήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.""

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

Τιμή (αριθμητικώς) Τιμή (ολογράφως)

Τελική Προσφε-
ρόμενη Τιμή (χωρίς 
ΦΠΑ)

Αναλογών ΦΠΑ 
24%

Τελική Προσφε-
ρόμενη Τιμή (συ-
μπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …………………………… ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................

  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα )
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ΟΔΗΓΙΕΣ    (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  

1.  Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς, επί  ποινή
απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του
παραπάνω πίνακα θα είναι  μια και  μοναδική.  Η  αναγραφή  της  τιμής  σε  Ευρώ  (€)  μπορεί  να  γίνεται  μέχρι  δύο
δεκαδικά ψηφία Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. 

2. Η  συνολική  τιμή  της  Προσφοράς  θα  γράφεται  αριθμητικά  και  ολογράφως.  Αν  υπάρχει  ασυμφωνία  μεταξύ
αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α.,
θα  αναγράφεται  δε  το  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  %,  στο  οποίο  υπάγεται  η  υπηρεσία.  Σε  περίπτωση  που
αναγράφεται  εσφαλμένος  Φ.Π.Α.,  αυτός  θα  διορθώνεται  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του
Διαγωνισμού. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση
αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται  ενιαία τιμή η προσφορά
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6.  Η  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  προσφέροντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των
προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την
ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει
αποκλειστικά τον προσφέροντα.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για
τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.

8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 8 της διακήρυξης, δηλαδή από
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
……

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον

διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε
αναβολή αυτού.

2. 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, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν

από τα άρθρα αυτά. 
3. 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 τη ρητή υποχρέωση να σας

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την

ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της
κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

4. 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 τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει

καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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 “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της

Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................
2. 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, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν

από τα άρθρα αυτά.
3. 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 καταβάλλουμε, 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. 
4. 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 τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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 “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ .………………… (και ολογράφως) …………..………..……. στο οποίο και μόνο

περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………… Δ\νση
……………………………………………… για την καλή λειτουργία  των παραδοτέων της με αριθμό
σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την..............................προς

κάλυψη αναγκών της ....................... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας  ………..…... ΕΥΡΩ αυτής. 

2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήμου.
4. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

5. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

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
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ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τίτλος Έργου Εργοδότης Ρόλος4 και
Καθήκοντα στο Έργο
(ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο Περίοδος
(από – έως)

4

 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Υλοποίησης,
Υπεύθυνος Υποστήριξης, κλπ.
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 “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

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:"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΗ Μ.Ε.Θ."

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  την  ......................................................  ημέρα  ...............,  στα  γραφεία   του
Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  της  Π.Κ.Μ.,  Βασ.  Όλγας  198,  οι  κάτωθι
υπογράφοντες:

  
Α.  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,"Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης" που εδρεύει επί της οδού Βασ.
Όλγας 198, Τ.Κ. 54008, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' 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.  827/30-5-2017 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.  (ΑΔΑ:6ΟΦΣ7ΛΛ-77Ε)  περί
έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών
του έργου:  «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη
μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β. Την αριθμ. πρωτ. 326878 (12116)/25-8-2016 (ΑΔΑ:7ΦΓΣ7ΛΛ-9ΜΖ) (ΑΔΑΜ:16REQ005032894) (εγκεκριμένο
πρωτογενές)  απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης,  του  οικονομικού  έτους  2016,  όπως  επικαιροποιήθηκε  με  την
αριθμ.  πρωτ.  92027(2431)/9-3-2017  (ΑΔΑ:  ΩΓΑΩ7ΛΛ-ΜΟΣ)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  επόμενου
οικονομικού  έτους,  ήτοι  του  οικονομικού  έτους  2017 κατόπιν  του  ΑΔΑΜ:  16REQ004871788  πρωτογενούς
αιτήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. και εν συνεχεία
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 165400/4267/28-4-2017 μερική ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
του  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  Π.Κ.Μ.
(ΑΔΑ:7ΗΦΒ7ΛΛ-ΛΕΖ) του οικονομικού έτους 2017 και 2018.

γ) Την αριθμ. πρωτ. 222275 (5637)/2-6-2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
παροχής υπηρεσιών του έργου:«Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος
που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.» (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)
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 “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

δ. Την αριθμ....../.....-.....-..........  (ΑΔΑ: ................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 1ου
σταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού.

ε. Την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:.................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περι 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, 

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:  «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος που
αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.», 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: «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής γεω-
γραφικού πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.», ορίζεται σε 12
μήνες από υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΙΜΗΜΑ

Η  προσφερόμενη  τιμή  για  την  εκτέλεση  του  συνολικού  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ...........,  €
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» μετά την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της «Ανα-
θέτουσας Αρχής» του σχετικού Τιμολογίου και μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου 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 εισφο-
ρών 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
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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, Προ-
μηθειών 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 προ
φόρων και κρατήσεων 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 κατα-
τίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, μετά την υλοποίηση του κάθε παραδο-
τέου, από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα
δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του
έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλα-
βές των παραδοτέων του έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής, όπως
περιγράφονται αναλυτικά  στο Μέρος Α  :  Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου και το άρθρο 25.3: Πληρωμή Ανα-
δόχου- Δικαιολογητικά πληρωμής της παρούσας διακήρυξης. Με βάση αυτό ορίζεται κατά στάδια ως εξής:

α) με την ολοκλήρωση του 1ου παραδοτέου (Α’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 15% του
συμβατικού τιμήματος.

β) με την ολοκλήρωση του 2ου παραδοτέου (Β’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 40% του
συμβατικού τιμήματος.

γ) με την ολοκλήρωση του 3ου παραδοτέου (Γ’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 15% του
συμβατικού τιμήματος.

δ) με την ολοκλήρωση του 4ου παραδοτέου (Δ’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 10% του
συμβατικού τιμήματος.

ε) με την ολοκλήρωση του 5ου παραδοτέου (Ε’ φάση του έργου), καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του
συμβατικού τιμήματος.

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 ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

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
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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 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.
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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.

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 σύμ-
βασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακή-
ρυξη 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 επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η  «Ανάδοχος»  κατέθεσε  τη  με  αριθμό………………………………  εγγυητική  επιστολή  της  ……………………..
Τράπεζας, περί καλής λειτουργίας των παραδοτέων 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 λειτουργίας θα ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλα-
βής. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και το ύψος
της καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η εγγύηση καλής λειτουργίας πα-
ρέχεται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλει -
τουργία των έργων ή των αγαθών, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας εφόσον προβλέπεται στα έγ -
γραφα της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 221.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
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Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή  Παραλαβής, η οποία  είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και
εξέταση των πέντε παραδοτέων (πέντε φάσεις του έργου),όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α : Αντικεί-
μενο- Προδιαγραφές έργου και στο άρθρο 22: Παραλαβή παραδοτέων- απόρριψη παραδοτέων-αντικατάσταση
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 τεχνι -
κών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφω-
θεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον
του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

Τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου είναι τα κάτωθι:

Φάσεις Έργου – Χρονοδιάγραμμα
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συμπεριλάβει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το
χρονοδιάγραμμα θα ικανοποιεί απαρέγκλιτα την απαίτηση η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης να μην υπερβαίνει
τους 12 μήνες.
Φάσεις
Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα παραδοτέα του Αναδόχου ανά φάση υλοποίησης του έργου
μέχρι και την οριστική παραλαβή του. 
Συνοπτικά οι φάσεις του έργου είναι οι εξής:

ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια

Φάση Α: Προδιαγραφές εφαρμογής έργου και Ανάλυση απαιτήσεων 2μήνες

Φάση Β: Ψηφιοποίηση, Μετάπτωση & Εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων 6 μήνες

Φάση Γ: Ανάπτυξη  GIS και  Εφαρμογής  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης

Αιτημάτων Αδειοδότησης

9μήνες

Φάση Δ: Εκπαίδευση χρηστών 1 μήνας

Φάση Ε: Πιλοτική και Παραγωγική χρήση συστήματος 1 μήνας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την υλοποίηση των ανωτέρω υποχρεούται να αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή
της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα χωρίς
να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία τους.

ΦΑΣΗ
ΜΗΝΑΣ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ1

0
Μ1
1

Μ12

Φάση Α:
Προδιαγραφές
εφαρμογής έργου  και
Ανάλυση απαιτήσεων
Φάση Β:
Ψηφιοποίηση,
Μετάπτωση  &
Εισαγωγή
γεωγραφικών
δεδομένων
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Φάση Γ:
Ανάπτυξη  GISκαι
Εφαρμογής
Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης
Αιτημάτων
Αδειοδότησης
Φάση Δ:
Εκπαίδευση χρηστών
Φάση Ε:
Πιλοτική  χρήση
συστήματος

Φάση Α: Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  και Ανάλυση απαιτήσεων
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσδιορίσει  τις  προτεραιότητες  στην  υλοποίηση  (ιεραρχημένοι  και  διακριτοί
χρονισμοί και διάρθρωση) του συστήματος ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς οι επιμέρους προτεραιότητες του
έργου. Η παρούσα φάση αφορά σε μία προκαταρκτική μελέτη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτιμηθούν οι
ανάγκες  όλων  των  διαφορετικών  τελικών  χρηστών  ώστε  να  ενσωματωθούν  στο  σύστημα.  Επιπλέον,  θα
αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στη Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. αναφορικά με το επίπεδο
οργάνωσης, τις διαδικασίες, τις υποδομές πληροφορικής, τα υφιστάμενα ψηφιακά επίπεδα πληροφοριών και το
λοιπό αρχειακό υλικό (βάσεις δεδομένων, κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια της μελέτης θα αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη των προδιαγραφών
και το σχεδιασμό του συστήματος όπως:
13) της τελικής αρχιτεκτονικής του συστήματος
14) τα ακριβή δεδομένα που πρέπει να χαρτογραφηθούν ψηφιακά. 
15) του σχεδίου μετάπτωσης των διαθέσιμων γεωγραφικών και θεματικών δεδομένων τα οποία κατέχει η Δ/νση

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. τα οποία βρίσκονται σε διάφορες κλίμακες και αποτελούνται τόσο από
διανυσματικά δεδομένα (vector geographical data), όσο και σε αναλογική μορφή.

Επιπρόσθετα η Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  θα περιλαμβάνει :
16) Ανάλυση  απαιτήσεων  όλων  των  συστημάτων  των  τμημάτων  έργου  (π.χ.  διαδικασίες,  αναγκαία  έντυπα,

κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, κ.λπ.) .
17) Τον πλήρη εννοιολογικό  σχεδιασμό όλων των τμημάτων έργου (διαγράμματα οντοτήτων –  ροών entity

relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών κ.λπ.).
18) Προτάσεις για την τελική μέθοδο υλοποίησης των τμημάτων έργου που θα ακολουθηθεί.
19) διαστρωμάτωση  του  επιπέδου  των  χρηστών  και  προτάσεις  προσαρμογής  της  μεθόδου,  των  όρων,  του

προγράμματος και το υλικού της εκπαίδευσης των χρηστών & διαχειριστών, καθώς και προτάσεις για τη
μέθοδο μεταφοράς τεχνογνωσίας στα αρμόδια στελέχη της Π.Κ.Μ..

20) Καταγραφή των απαιτήσεων σε ασφάλεια δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης χρηστών βάσει αρμοδιοτήτων
21) Καταγραφή των διαγραμμάτων ροής εργασίας (Workflow Diagrams)

Φάση Α Παραδοτέα

Φ1. Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  και Ανάλυση

απαιτήσεων

 Προδιαγραφές εφαρμογής έργου  και Ανάλυση
Απαιτήσεων

Φάση B: Ψηφιοποίηση, Μετάπτωση& Εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων
Ο  Ανάδοχος  αφού  μελετήσει  και  αξιολογήσει  την  υφιστάμενη  κατάσταση  στη  Δ/νση  Ανάπτυξης  και
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. σε επίπεδο οργάνωσης, διαδικασιών και υποδομών πληροφορικής, θα πραγματοποιήσει τη
μετάπτωση των απαραίτητων στοιχείων για την Υπηρεσία (έπειτα από συνεννόηση με την Ε.Π.Π.Ε.)  από το
υπάρχον και λειτουργούν σύστημα Ο.Π.Σ.Ν.Α στο νέο σύστημα.
Επίσης,  στο  πλαίσιο  της  συγκεκριμένης  φάσης  θα  συλλεχθούν  τα  απαραίτητα  γεωγραφικά  και  περιγραφικά
στοιχεία  που  αφορούν  τις  άδειες  εγκατάστασης  και  θα  δημιουργηθεί  η  απαραίτητη  υποδομή  από  πλευράς
συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, ώστε να υπάρξει το απαραίτητο ψηφιακό υπόβαθρο για την λειτουργία των
εφαρμογών το οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί (προαιρετικά) και υπάρχοντα βασικά χαρτογραφικά υπόβαθρα (όπως
π.χ. google maps, open street map, Bing maps, ορθοφωτογραφίες ΕΚΧΑ ΑΕ)
Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί και θα ενταχθεί στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των διαθέσιμων ψηφιακών
γεωγραφικών δεδομένων τα οποία κατέχει η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και οι Φορείς της, το
οποίο βρίσκεται σε διάφορες κλίμακες και αποτελείται από διανυσματικά δεδομένα (vector geographical data)
ή/και άλλες μορφές. 

 Καταχώριση ψηφιακών δεδομένων
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Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τα ανοιχτά ολοκληρωμένα υπόβαθρα γεωγραφικών δεδομένων θα περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων πληροφορία, μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης, για:
22) Αρχιτεκτονικά  σχεδιαγράμματα  (τοπογραφικό,  διάγραμμα  κάλυψης,  κάτοψη,  τομές),  στην  περίπτωση

έκδοσης οικοδομικής άδειας
23) Χάρτες προστατευόμενων περιοχών της ΜΕΘ (δίκτυο Natura)
24) Διαγράμματα των επιχειρήσεων

Φάση Β Παραδοτέα

Φ2. Ψηφιοποίηση,  Μετάπτωση  &  Εισαγωγή

γεωγραφικών δεδομένων

 Μετάπτωση Δεδομένων 
 Ψηφιακή  χαρτογράφηση  και  εισαγωγή  των

δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα
 Εκθέσεις, Αναφορές Ελέγχου Ποιότητας

Φάση Γ: Ανάπτυξη GIS και Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης
Ο  Ανάδοχος  αφού  μελετήσει  και  αξιολογήσει  την  υφιστάμενη  κατάσταση  στη  Δ/νση  Ανάπτυξης  και
Περιβάλλοντος  Μ.Ε.Θ.  σε  επίπεδο  οργάνωσης,  διαδικασιών  και  υποδομών  πληροφορικής,  υποχρεούται  να
προμηθεύσει τις παρακάτω εφαρμογές και υποσυστήματα.

 Βάση Δεδομένων 
 Desktop GIS
 Ψηφιακές Υπηρεσίες Διάχυσης Γεωχωρικών Δεδομένων
 Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή Web GIS
 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης

Φάση Γ Παραδοτέα

Φ3. Ανάπτυξη  GIS  και  Εφαρμογής

Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης

 Βάση Δεδομένων 
 DesktopGIS
 Ψηφιακές  Υπηρεσίες  Διάχυσης  Γεωχωρικών

Δεδομένων
 Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή WebGIS
 Εφαρμογή  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης

Αιτημάτων Αδειοδότησης

Φάση Δ: Εκπαίδευση Χρηστών
Ο Ανάδοχος, για διάστημα 1 μήνα από την ολοκλήρωση των φάσεων Α’ + Β’ + Γ’, στο πλαίσιο υλοποίησης
του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας, υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης
στους χρήστες του προτεινόμενου συστήματος.
Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την εκπαίδευση των χρηστών είναι οι εξής:

Εκπαιδευόμενοι Ώρες κατάρτισης

Χρήστες εφαρμογών Καταχωρητές 
(20 εκπαιδευόμενοι)

30

Απλοί χρήστες 
(10 εκπαιδευόμενοι)

18

Διαχειριστές (4εκπαιδευόμενοι) 24

Σύνολο 72

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει
το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και να υλοποιήσει το πρόγραμμα
κατάρτισης.
Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.
Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα αρχίσουν με την ολοκλήρωση των προηγουμένων φάσεων και θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 1 μήνα όσον αφορά στην εκπαίδευση χρηστών.

Φάση Δ Παραδοτέα
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Φ4. Εκπαίδευση χρηστών 

 Οριστικοποιημένο  Σχέδιο  κατάρτισης  /  εκπαίδευσης  &
αντίστοιχο υλικό

 Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης
 Παρουσιολόγια  της  εκπαίδευσης  συμπληρωμένα  και

υπογεγραμμένα.

Φάση Ε: Πιλοτική - Παραγωγική Χρήση Συστήματος
Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος
και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα
για χρονικό διάστημα  1 μήνα (πιλοτική και παραγωγική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και της
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ). 
Η υποστήριξη κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 Βελτιώσεις των εφαρμογών
 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών
 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες
 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών
 On the job training 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά κατά την κρίση της Ε.Π.Π.Ε.
προβλήματα ή διαπιστωθεί  ότι  δεν πληρούνται  κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις,  διακόπτεται  η
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός τριών ημερών
από την αναγγελία του προβλήματος. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την Ε.Π.Π.Ε. ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και τον
τρόπο που το πραγματοποίησε. Η Ε.Π.Π.Ε. μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

Φάση Ε Παραδοτέα

Φ5. Πιλοτική

_Παραγωγική  χρήση

Συστήματος

 Σενάρια  ελέγχου  για  τη  δοκιμή  της  αποτελεσματικότητας  του
πληροφοριακού συστήματος  κατά τη διάρκεια  της  φάσης  πιλοτικής
λειτουργίας. 

 Έκθεση Πιλοτικής - Παραγωγικής Λειτουργίας
 Σύστημα έτοιμο προς λειτουργία

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. 
      Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω έργου, που ορίζεται σε 12 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 υπο-
χρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβα-
ση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανο-
μένων υπόψη των τροποποιήσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενερ-
γειών 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 εξηγή-
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σεων, 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 συνο-
λικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-
σιών 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 συλ-
λογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΆΡΘΡΟ 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.
       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
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     Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Με Εντολή Περιφερειάρχη
      Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης

και Περιβάλλοντος

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
της Αναδόχου Εταιρείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το  ΤΕΥΔ  σε  αρχείο  επεξεργάσιμης  μορφής  καθώς  και  οδηγίες  συμπλήρωσης  αυτού  βρίσκονται  σε
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-
ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

Αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη διαδικασία  

ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασ. Όλγας 198/Θεσ/νίκη/54008]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χ. Κοτσαπουϊκη]
- Τηλέφωνο: [2313 319908]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ  ΣΤΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ Μ.Ε.Θ."  (του  άρθρου  117  του  Ν.  4412/2016),  CPV:35721000-4:
Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Ο οριζόμενος Α.Δ.Α.Μ. από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [OXI]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [222275 (5637)/2-6-
2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ και στην ενότητα Δ του παρόντος μέρους, 
και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 
το μέρος V. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, ή Β 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους5;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

100

17PROC006302827 2017-06-09



 “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.”

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ.  6 και  7,  επιπλέον των
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·
2) δωροδοκία9,10·
3) απάτη11·
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12·

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας13·
6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου15 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά)
σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]18

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)19;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;22

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 23

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου24;

[] Ναι [] Όχι

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις25 :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσεις26 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Β του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής31; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη 
διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής 32:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

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

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

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής33:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

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

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

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

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

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες34 που 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία 
μεταξύ x και y35 -και η αντίστοιχη αξία)

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

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

[……][…]νόμισμα

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

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

[……..........]

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται36, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν37.

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3Βλέπε  σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ  L  124 της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο για  στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους  και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους  από  250  εργαζομένους και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν  υπερβαίνει  τα  50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

5Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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

7Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

8Όπως 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).

9Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

10Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται  στο  ν.  3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και  εφαρμογή της  Σύμβασης  ποινικού δικαίου για  τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε   προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

11Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

12Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

13Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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14Όπως ορίζεται  στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.
1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

15Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

20Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

21Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

22Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή
ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

23Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

24Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

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

26Άρθρο 73 παρ. 5.

27Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

28Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

29Πρβλ άρθρο 48.

30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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31Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

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

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

34Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

35Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

36Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

37Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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