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Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ - Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

Σει.: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959  

Email: fdks@otenet.gr 

Πιεξνθνξίεο: Αξεηή Εαραξνπνχινπ 

 

 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΗ ΓΡΑΗ «ΔΠΔΚΣΑΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΔΦΑΡΜΟΓΔ», ΣΑ 

ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» ΜΔ 

ΚΩΓΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 

 

O Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ έρνληαο 

ππφςε: 

1. ην λ. 4412/2016 (Α΄ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

2. ηνλ λ.4782/2021(Α΄ 36) Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

3. ην λ. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 (Α΄ 265), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4328/2015 (Α΄ 51) θαη 

ηνλ λ. 4331/2015 (Α΄ 69) θαη ηζρχεη, 

4. ην λ. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. ην λ. 4250/2014 (Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο  Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 

161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

6. ηελ παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

7. ην λ. 4013/2011 (Α΄ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

8. ην λ. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

9. ην λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

10. ην λ. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

Λάππα, 30/11/2021 

Αξ. Πξση.: 1610 
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11. ην π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”, 

12. ην π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, 

13. ηελ ππ’ αξίζκ. 76928/09-07-2021 (Β’ 3075) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ –

Δπηθξάηεηαο κε ζέκα «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ [Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..]», 

14. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

15. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο/12/2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ ηακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην 

Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006», 

16. ηε κε αξ. πξση. 110427/ΔΤΘΤ1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ Σξνπνπνίεζε 

θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη 

λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο 

Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 

πξάμεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε κε αξ.84528/ΔΤΘΤ 606 (Β΄ 2706) θαη ηζρχεη, 

17. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4519/2018 (Α΄ 25) «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

18. ηελ ππ’ αξίζκ. Απφθαζε 27206/21.12.2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ «πγθξφηεζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

19. ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη 

Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

20.  ηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

21.  ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ, 

κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

22. ε ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4552/20.05.2019 (ΑΓΑ: ΦΠΟΦ465ΥΗ8-ΜΒ) 

Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033024 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 – 2020», 
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23. ηελ ππ’ αξηζ. 2/27.06.2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ ζρεηηθά κε 

ηελ έγθξηζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΗΜ) ηνπ Τπνέξγνπ 1 «ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΓ» ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 5033024 θαη 

θσδηθφ Α 2019Δ27510024 ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020, 

24. ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 51105/05.05.2021 (ΑΓΑ: Φ6ΥΤ46ΜΣΛΡ-Φ3Α) Απφθαζε Τθππνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ πεξί έγθξηζεο ηεο  πίζησζεο ΠΓΔ 2021 ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ (ΚΧΓ. ΔΡΓΟΤ 2019Δ27510024), χςνπο 240.000,00€. 

25. ην κε θσδ. ΑΓΑΜ 21REQ008037055 Πξσηνγελέο Αίηεκα, & 21REQ008037147 Δγθεθξηκέλν 

Αίηεκα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζεζε ηνπ ΦΟΡΔΑ λα πξνβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα/ππεξεζία, 

26. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/125500/3541/31.12.2020 Τ.Α. (Β΄ 5951), κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ ΦΟΡΔΑ, 

27. ηελ ππ’ αξηζ. 16/31.05.2021 (ΑΓΑ: 6Λ146Μ9ΣΔ-ΕΚΘ) Απφθαζε ηεο 1εο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο 

Γ πεξί έγθξηζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε, 

28. ηελ κε αξηζκ. 20.1/01.02.2021 (ΑΓΑ : ΧΗ1Ζ46Μ9ΣΔ-Ν5Ξ) Απφθαζε ηεο 1εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ πεξί εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ, 

29. ηελ κε αξηζκ. 20.2/01.02.2021 (ΑΓΑ : ΧΗ1Ζ46Μ9ΣΔ-Ν5Ξ) Απφθαζε ηεο 1εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ, πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ζηα 

πιαίζηα ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 19/07.09.2021 (ΑΓΑ: 9Ξ0Γ46Μ9ΣΔ-

ΠΑΠ) Απφθαζε ηεο 6
εο

 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ. 

30. ην γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ηελ παξνχζα δαπάλε βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 (ΚΧΓ. ΛΟΓ. 14.09, 64.98.05 & 61.00.03.0599, Α 

2019Δ27510024) ηνπ ΦΟΡΔΑ κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (22 & 

26) ζρεηηθά, 

31. ην γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ην παξφλ δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ, 

 

θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιιεη ζθξαγηζκέλε έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δξάζεο Π.2.1 «Δπέθηαζε - Αλαβάζκηζε ησλ εθαξκνγψλ GIS εθαξκνγέο» ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ 

ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 5033024 θαη θσδηθφ ΑΔ 2019Δ27510024 ζην 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020.  
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Ζ ζθξαγηζκέλε έγγξαθε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

Πξφζθιεζε έσο θαη ηελ 8
ε
 Γεθεκβξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14.00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Σίηινο Πξάμεο: ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ 

ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ 

Κσδηθφο ΟΠ Πξάμεο: 5033024 

Δίδνο χκβαζεο: ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

Υξνληθή δηάξθεηα 

πινπνίεζεο: 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ: 25.700,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24%  

Καζαξή αμία: 20.725,81 € ρσξίο ΦΠΑ,  πνζφ ΦΠΑ 24% : 4.974,19 € 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

Ηκεξνκελία: 08/12/2021 Ηκέξα: Σεηάξηε Ώξα: 14:00 κ.κ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο: Γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ - 

ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΗΑ Σ.Κ. 

27052 

CPV: 48000000-8: Παθέηα ινγηζκηθνχ θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνχ & 72212600-5: Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 

Πξνυπνινγηζκφο πνπ 

βαξχλεη: 

Π.Γ.Δ., ΑΔ 275/1 

Κσδ. Α 2019Δ27510024 

Υξεκαηνδφηεζε: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

κέζσ ηνπ Σακείνπ πλνρήο (Σ) ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2014-

2020 απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο 

ΑΔ: 2019Δ27510024 

Γηάξθεηα ηζρχνο 

πξνζθνξψλ: 

Γηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

Κξαηήζεηο: Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή πξνκεζεηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Παξαιαβή: ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Πιεξνθνξίεο: ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 
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ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδφο Παηξψλ - Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

Σει: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959 

Email: fdks@otenet.gr 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΠΔΡΡΑ νινθιήξσζε ην έξγν κε ηίηιν «Γεσγξαθηθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ΠΠ» ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Δθαξκνγή θαηαρψξεζεο, ςεθηαθήο 

απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή» θαη ηελ πξνκήζεηα 

«Λνγηζκηθνχ θαη Hardware». Σν έξγν αθνξνχζε θπξίσο ηα ζηνηρεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ 

Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο. 

ην πξναλαθεξφκελν έξγν κεηαμχ άιισλ πξνκεζεχηεθε ην παθέην ινγηζκηθνχ ArcGIS for Desktop Standard 

(ArcEditor) (10.1), ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα θεληξηθή γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ (ζην RDBMS 

ηεο PostgreSQL) κε κεηάπησζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηνπ θνξέα, θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηξία 

ππνζπζηήκαηα web GIS εθαξκνγψλ: α) Πεξηήγεζε ζην Δζληθφ Πάξθν, β) Πηέζεηο θαη Γξαζηεξηφηεηεο, θαη γ) 

Παξαθνινχζεζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο). Δπίζεο ν θνξέαο πξνκεζεχηεθε θνξεηέο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο 

πεδίνπ κε ελζσκαησκέλν δείθηε GPS, ψζηε λα θαηαρσξεί πιεξνθνξίεο ζην πεδίν, κε ηηο εηδηθέο θφξκεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ φπσο επνπηείαο, δηαδξνκψλ, παξαθνινχζεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ, 

ρισξίδαο θαη παλίδαο, γλσκνδνηήζεσλ, ππνδνκψλ-ρξήζεσλ γεο θαη θαηαγξαθήο επηζθεπηψλ. Ζ εθαξκνγή 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο θαηαγξαθέο πεδίνπ ήηαλ ην ArcPad. 

Ζ γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ήδε δηαζέηεη ν θνξέαο, απνηειεί ηνλ θεληξηθφ θφκβν απνζήθεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ (γεσγξαθηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ) θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

νη ρξήζηεο. Ζ γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ζα γίλεη κεηαηξνπή ζε file geodatabase, ψζηε λα κελ ππάξρεη ε 

αλάγθε ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο θαη ρξήζεο ηνπ RDBMS PostgreSQL. 

Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν Φ.Γ. ζα ζπληεξήζεη ηηο πθηζηάκελεο άδεηεο ινγηζκηθνχ ArcGIS Desktop θαη ζα 

κεηαθέξεη ηα παξαπάλσ ηξία ππνζπζηήκαηα web GIS εθαξκνγψλ ζηα αλαβαζκηζκέλα cloud εξγαιεία ηεο 

Πιαηθφξκαο ArcGIS – ArcGIS Online. 

ην πιαίζην απηό νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαινύληαη λα ππνβάινπλ πξνθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα 

ινγηζκηθώλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ κε ζθνπό ηελ:  

 Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ζηελ πιένλ λεφηεξε έθδνζε ηεο ππάξρνπζαο ArcGIS Πιαηθφξκαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Φ.Γ. (ινγηζκηθφ ArcGIS Desktop) γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη εξγαζηψλ ηνπ, θαζψο αθελφο νη αλάγθεο ηνπ Φ.Γ. έρνπλ απμεζεί κε ηελ πξνζζήθε λέαο πεξηνρήο 

επζχλεο θαη αθεηέξνπ ε ηερλνινγία ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί πξνο φθεινο ηνπ Φ.Γ. 

mailto:fdks@otenet.gr
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 Τινπνίεζε ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

ηα ηξία ήδε ππάξρνληα ππνζπζηήκαηα web GIS εθαξκνγψλ θαη κηα λέα εθαξκνγή γηα ηηο θαηλνχξηεο 

πεξηνρέο επζχλεο (πεξηνρέο Natura 2000 κε θσδηθνχο GR2330002, GR2330003, GR2330004, 

GR2330005, GR2330008, GR2550005).  Γηα ηηο web εθαξκνγέο δεηείηαη λα γίλεη ρξήζε ησλ 

αλαβαζκηζκέλσλ εξγαιείσλ ηεο cloud Πιαηθφξκαο ArcGIS – ArcGIS Online (αλάιπζε απαηηήζεσλ, 

αιιαγή ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζε file geodatabase, δεκνζίεπζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

ζην cloud, δεκηνπξγία web GIS εθαξκνγψλ, δεκηνπξγία web ραξηψλ γηα ρξήζε ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πεδίνπ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ παιηά εθαξκνγή ηνπ ArcPad) 

 Δθπαίδεπζε, εμ’ απνζηάζεσο ή ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα αλαιφγσο ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ ArcGIS, 

πνπ ζα αθνξά ηφζν ζηελ εθκάζεζε ηεο πξνζθεξφκελεο λέαο εθαξκνγήο γξαθείνπ ArcGIS Pro, φζν 

θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο cloud Πιαηθφξκαο ArcGIS – ArcGIS Online γηα δεκηνπξγία web map – web 

apps θαη ηε ρξήζε ηεο mobile εθαξκνγήο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πεδίνπ. 

Πην αλαιπηηθά ε δξάζε κε ηίηιν «Δπέθηαζε - Αλαβάζκηζε ησλ εθαξκνγψλ GIS» πεξηιακβάλεη:  

1) Σελ Αλαβάζκηζε – Δπέθηαζε ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ ινγηζκηθνύ ζε λεόηεξεο εθδόζεηο ηνπ, 

απφ ηηο νπνίεο λα παξέρνληαη θαη’ ειάρηζηνλ νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:  

 Πξφζβαζε ζε έηνηκα πξνο ρξήζε δεδνκέλα θαη ράξηεο απφ ην Living Atlas 

 Οπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 3D  

 Δξγαζία κε δεδνκέλα lidar θαη terrain 

 Γηακνηξαζκφ δεδνκέλσλ 2D θαη 3D, ραξηψλ θαη κνληέισλ γεσεπεμεξγαζίαο 

 Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 2D θαη 3D 

 Γεκηνπξγία θαη εθηέιεζε κνληέισλ γεσεπεμεξγαζίαο 

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε δηαγξακκάησλ π.ρ scatter plot, histogram, line chart 

 Υξήζε Python θαη Model Builder 

 Γεκηνπξγία script Arcade θαη Jscript 

 

2) Σελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηάπησζεο δεδνκέλσλ ζπζηήκαηνο GIS  

a. Δπαλαζρεδηαζκφο ηεο δνκήο geodatabase ζηε λέα file geodatabase. 

b. Μεηάπησζε δεδνκέλσλ ζην λέν ζρήκα. 

c. Δηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ ζηελ geodatabase (φπσο δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα Δπνπηείαο θαη Παξαθνινχζεζεο (monitoring) νξληζνπαλίδαο, νηθνηφπσλ, 

ελδεκηθψλ θπηψλ, εξπεηψλ, ζειαζηηθψλ θαη ακθίβησλ, πνπ πινπνηήζεθαλ απφ Αλαδφρνπο ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2014-2015, πδξνγξαθηθφ δίθηπν,  δεδνκέλα γηα ηηο λέεο πεξηνρήο επζχλεο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (πεξηνρέο Natura 2000 κε θσδηθνχο GR2330002, GR2330003, 

GR2330004, GR2330005, GR2330008, GR2550005). 

 

3) Σελ παξνρή ππεξεζηώλ αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ web GIS. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα επεθηείλεη ηηο 

ηξεηο ππάξρνπζεο web εθαξκνγέο θαη ζα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.  
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a. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ ηξηψλ ππνζπζηεκάησλ ησλ web GIS εθαξκνγψλ θαη επέθηαζή ηνπο ζηελ 

λέα πεξηνρή επζχλεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (πεξηνρέο Natura 2000 κε θσδηθνχο 

GR2330002, GR2330003, GR2330004, GR2330005, GR2330008, GR2550005).    

b. Νέα εθαξκνγή γηα ηηο θαηλνχξηεο πεξηνρέο επζχλεο (πεξηνρέο Natura 2000 κε θσδηθνχο 

GR2330002, GR2330003, GR2330004, GR2330005, GR2330008, GR2550005). 

4) Αλαβάζκηζε – επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζην πεδίν κε ηελ αλάπηπμε λέσλ 

θνξκώλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο λέαο εθαξκνγήο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη αλαπηχμεη εηδηθέο θφξκεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζην πεδίν (θφξκεο 

επνπηείαο, monitoring εξπεηψλ, ζειαζηηθψλ θ.α) θάλνληαο ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ArcPAD θαη απφ 

εδψ θαη πέξα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε λέα πξνζθεξφκελε mobile εθαξκνγή ηεο ArcGIS πιαηθφξκαο.  

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο mobile εθαξκνγήο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πεδίνπ είλαη νη θάησζη 

δπλαηφηεηεο:  

 Δξγαζία ζην πεδίν κε ζχλδεζε (Online) θαη ρσξίο ζχλδεζε (Offline) ζην Internet. 

 Υξήζε ηνπ GPS γηα ζπιινγή θαη ελεκέξσζε δεδνκέλσλ GIS ζην πεδίν. 

 Δχθνιε ελεκέξσζε πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ έμππλσλ θνξκψλ. 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ζέζεσλ θαη ζπληεηαγκέλσλ. 

 Άκεζνο δηακνηξαζκφο απνηειεζκάησλ εξγαζίαο πεδίνπ ζηελ πιαηθφξκα ArcGIS. 

 χλδεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη εγγξαθψλ ζε πίλαθεο κε θσηνγξαθίεο, βίληεν, 

έγγξαθα, θ.ι.π. 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο εκβαδνχ ή πεξηκέηξνπ επηιέγνληαο ηε κνλάδα κέηξεζεο. 

 Δλζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο απφ ηηο εθαξκνγέο ArcGIS Explorer, ArcGIS Collector and 

ArcGIS Tracker. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο markup θαη γξαθηθψλ, κε δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζεο. 

 Γπλαηφηεηα γηα Indoor mapping. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο Arcade expression ζηα pop-ups παξάζπξα γηα ιφγνπο πξνβνιήο. 

 Γπλαηφηεηα αιιαγήο ζε dark mode γηα iOS. 

 Υξήζε mobile app ζε smartphone θαη tablets κε Android θαη iOS, θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο 

web app. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζην πεδίν ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ (tablets ή 

smartphone) ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (4G/5G) θαη δέθηε εληνπηζκνχ 

ζέζεο (GPS).  Οη ζπζθεπέο απηέο ζα είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.   

 

5) Παξνρή ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ (κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο)  

ηφρνο είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηα λέα πεξηβάιινληα εξγαζίαο 

θαη ηηο λέεο εθαξκνγέο.  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη απαηηνχκελεο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά ζηα ζεκεία 1 έσο 5:  
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Α/Α Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

Αδεηώλ 

1.  Αλαβάζκηζε ηνπ ArcGIS Desktop ζε ArcGIS Pro Standard concurrent 

use, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εγγχεζεο - ζπληήξεζεο  γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

1 

2.  Δπέθηαζε αδεηνδφηεζεο κε κία άδεηα ArcGIS Pro Basic (concurrent use), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εγγχεζεο - ζπληήξεζεο  γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

1 

3.  Δπέθηαζε αδεηνδφηεζεο κε δχν άδεηεο γηα ρξήζε Mobile εθαξκνγήο 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πεδίνπ ζπκβαηή κε ηελ πιαηθφξκα ArcGIS, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εγγχεζεο - ζπληήξεζεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.  

2 

4.  ArcGIS Online Service Credits (block of 1000 credits), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο εγγχεζεο - ζπληήξεζεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

2 

5.  Δπέθηαζε αδεηνδφηεζεο κε κία άδεηα ArcGIS Pro Spatial Analyst 

concurrent use ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

1 

6.  Τπεξεζίεο  κεηάπησζεο δεδνκέλσλ - αλάπηπμεο εθαξκνγψλ.  

7.  Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο   

 

 

1.1. Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη ζηελ Πξνζθνξά ηνπο λα πεξηγξάςνπλ ιεπηνκεξψο ηα πξνζθεξφκελα 

ινγηζκηθά θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξνηίζεληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζε φια ηα ζηάδηα (π.ρ. ηερληθέο, εξγαιεία, 

ζπλεξγαζίεο, θιπ.), ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηηο ελδερφκελεο επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ κε άιινπο 

εμσηεξηθνχο θνξείο, ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε ζρεηηθέο κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο 

πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη έξγσλ, θιπ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πεηζηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα εθηειέζνπλ επηηπρψο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ πξνηεηλφκελν 

απ' απηφλ ρξφλν.  

Ζ πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο ζα αθνινπζήζεη ην παξαθάησ πιαίζην: 

o Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
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παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, θαη ν 

πξνζθέξσλ ππνρξεσηηθά λα ηνπνζεηεζεί ζην ζχλνιν απηψλ. 

o Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο απηήο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζνπλ επαξθψο ηελ πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία ζε φηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο κειεηψλ, αλάιπζεο απαηηήζεσλ, ζρεδηαζκνχ 

θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, θιπ, θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. 

o Καηάιιειε πεξηγξαθή θάζε θάζεο ησλ ππεξεζηψλ.  

o Πξνζδηνξηζκφο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ. 

o Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη θάζεηο πινπνίεζεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα θπξηφηεξα νξφζεκα θαη ηα παξαδνηέα. 

o Γηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

o Οξγαλσηηθή δνκή νκάδαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε αλαθνξά ξφισλ (ρσξίο νλνκαηηζκέλα 

ζηειέρε θαη ρξφλν απαζρφιεζεο). 

 

2. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

A. Να δηαζέηνπλ Οκάδα έξγνπ ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζηειέρε ησλ αθφινπζσλ 

εηδηθνηήησλ: 

o έλαλ επηζηήκνλα θάηνρν πηπρίνπ Α.Δ.Η. ή Α.Σ.Δ.Η. Πιεξνθνξηθήο, ή νπνηνδήπνηε πηπρίν 

ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ Α.Δ.Η. ή Α.Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο λα έρεη εθηειέζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έξγν 

ζρεηηθφ κε αλάπηπμε εθαξκνγψλ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ ζε δηαδηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ (WebGIS) θαη αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαη  

o έλαλ επηζηήκνλα θάηνρν πηπρίνπ Α.Δ.Η. ή Α.Σ.Δ.Η. κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηε κειέηε θαη ηελ 

έξεπλα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή νπνηνπδήπνηε ζπλαθέο πηπρίν ζρνιψλ ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εθαξκνγέο θαηαγξαθήο ή/θαη παξαθνινχζεζεο 

πεξηβάιινληνο. 

 

3. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ) νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε ηξεηο (3) 

κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Σα παξαδνηέα ειέγρνληαη θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο, 

ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ παξαιαβήο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ νξηζηηθή 
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παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Με ην 

σο άλσ πξαθηηθφ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο εηζεγείηαη ηελ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά απφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ζ εθηηκψκελε αμία γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

είθνζη ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ θαη νγδφληα έλα ιεπηψλ  (20.725,81€) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ήηνη ζην πνζφ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ θαη εθηαθνζίσλ επξψ (25.700,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο 

«ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο: 14 «ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ  ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΣΑ)» 2014-2020, 

ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ .Α.Δ. 22019Δ27510024.  

5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν εθάπαμ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ 

θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα παξαιεθζνχλ θαη ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ην αλσηέξσ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ακνηβέο θαη δαπάλεο ρσξίο νπδεκία πεξαηηέξσ 

επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έζησ θαη εμ επηγελφκελεο αηηίαο. Δπίζεο, ζην αλσηέξσ ηίκεκα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο θαη φιεο νη εηζθνξέο θ.ιπ. πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα απαηηεζνχλ: 

1. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (πξνκήζεηα θαη 

παξνρή ππεξεζίαο) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο. 

2. Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.. 

4. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαιχπηεηαη απφ επηρνξήγεζε πνπ ιακβάλεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή απφ άιιν θνξέα, ε πιεξσκή δελ ζα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα 
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θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ   

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, ησλ νπνίσλ ν ραξαθηήξαο θαη ην έξγν, 

πξνζηδηάδνπλ ζην ππφ αλάζεζε θπζηθφ αληηθείκελν. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 

πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 θαη 2 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 

4412/2016. Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ: 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ

 ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 
Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δξάζεο θαη θαηάιιειε 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 
40% 

Κ2 
Αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 
30% 

Κ3 
Γνκή θαη ζχλζεζε νκάδαο έξγνπ/ Ρεαιηζηηθφηεηα 

Υξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 
30% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (Κ1 + Κ2 + Κ3) 100% 

Γηα ην θξηηήξην Κ1 αμηνινγείηαη:  

 ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πξνο εθπφλεζε ππεξεζίαο, κε εληνπηζκφ 

ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

 ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο ελαζρφιεζεο ηεο νκάδαο κε απηφ. 

 ε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θη ε ππφδεημε ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Γηα ην θξηηήξην Κ2 αμηνινγείηαη:  

 ν βαζκφο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνο εθπφλεζε ππεξεζίαο απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δξάζεο. 

 ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 ν θαζνξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ παξαδνηέσλ. 

Γηα ην θξηηήξην Κ3 αμηνινγείηαη:  

 ε ζαθήλεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 ε ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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6.1. Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ 

ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

 Βi = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 + ζ3*Κ3 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο ζα γίλεη κε βάζε ηνλ 

αθφινπζν ηχπν :  

 Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki)  

φπνπ:  

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i  

Kmin  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Κi  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i  

Λi  ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία.  

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο είλαη εθείλε 

ε Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν Λ. 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ 

δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

ηερληθήο πξνζθνξάο. Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

7. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θξαγηζκέλν Φάθειν ζπλνδεπόκελεο από ηελ αίηεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι. 
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7.1. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ Δπσλπκία θαη ηε Γηεύζπλζε ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδόρνπ θαη λα γξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο: 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΙΑ &  

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 1610/30-11-2021 ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΓΡΑΗ Π.2.1: «ΔΠΔΚΣΑΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

GIS ΔΦΑΡΜΟΓΔ», ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1, ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ψξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο: 8/12/2021, 14:00 κ.κ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηφθνιιν. 

  

7.2. Ο Φάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α) ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο 

παξνχζαο. 

β) Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή άιιν απνδεηθηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο ζηνηρείν ηνπ 

πξνζθέξνληνο. 

γ) Τπεύζπλε Γήισζε (ηεο παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά) 

(επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζεο). 

δ) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (πρ. ζηνηρεία κεηξώνπ επηρείξεζεο από 

ΑΑΓΔ, εγγξαθή ζε νηθεία επηκειεηήξηα/κεηξώα, θιπ) ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. ε 

πεξίπησζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζήο ηνπ ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην λνκηθφ πξφζσπν, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ππνςήθηνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο (λφκηκνη εθπξφζσπνη).   

ε) Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα IΙI 

ηεο παξνχζεο). Όιεο νη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξαθεκέλεο απφ 

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα θαη λα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε. 

ζη) Σελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ θαη ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

δ) Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 9 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (ήηνη απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα). 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 
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1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ παξέρεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΗΗΗ ηεο παξνχζεο. 

2. ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο θαη φιεο νη εηζθνξέο θ.ιπ. πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

3. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 

8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ην άξζ. 118 ΦΔΚ Α147/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 50 ηνπ Ν. 4782/2021(ΦΔΚ Α 36/9.3.2021) 

Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. & άξζ. 120 (ΦΔΚ Α147/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ. 

9. ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαηηζέκελσλ πξνζθνξψλ ζα εθδίδεηαη ε απφθαζε αλάζεζεο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά ησλ έιεγρν ησλ ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, 

ηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ππνβνιήο & ηα νπνία είλαη: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ πξνζθέξνληνο ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 

2. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο, 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Νηθόιανο Καξαβάο 

 

 

πλεκκέλα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αίτηση Υποβολής Προσυοράς 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπεύθσνη Δήλωση 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Οικονομικής Προσυοράς 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  

 

 

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :  

ΣΗΛ. :…………………………………………………… 

Δ- MAIL :……………………………………………… 

 

 

 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

αο ππνβάιισ ζπλεκκέλα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

1610/30-11-2021 Πξφζθιεζε ηνπ Φνξέα ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/ Ζ ΑΗΣΧΝ-ΟΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)
 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ(1): ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειψλσ φηη:  

[ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: Χο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο…………………………………………………..,] γηα ηελ 

θαηάζεζε πξνζθνξάο ζην πιαίζην ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 1610/30.11.2021 Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθψλ θαη ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ «Δπέθηαζε - Αλαβάζκηζε ησλ εθαξκνγψλ GIS εθαξκνγέο» γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ΤΠΟΔΡΓΟ 1 (ΤΜΔΠΔΡΑΑ) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ. 

1. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ πνπ απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ 

αλαβνιήο, καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

2. Γεζκεχνκαη πσο ζα εθηειέζσ ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ. αξηζκ. πξση. 

1610/30-11-2021 Πξφζθιεζε. 

3. Γελ εκπίπησ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 1 θαη 2 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. [ζε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: ε εηαηξεία …………. δελ εκπίπηεη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 2 πεξ. 

α θαη β ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη θαη θαλέλα απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο ή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηή, δελ εκπίπηνπλ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ]. 

Ζκεξνκελία:     /      /2021 

 

 

Ο Γειψλ  





    
 

 

ειίδα 17 απφ 18 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    
 

 

ειίδα 18 απφ 18 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζκεξνκελία,     /        / 2021 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ ΓΡΑΗ Π.2.1 

«ΔΠΔΚΣΑΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΔΦΑΡΜΟΓΔ», ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» ΜΔ 

ΚΩΓΙΚΟ ΜΙS 5033024 ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020”». 

 

 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή – Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ 

Κόιπνπ 

ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλάδνρνπ:  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σν πλνιηθφ Σίκεκα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ινγηζκηθψλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δξάζεο Π.2.1 «Δπέθηαζε - Αλαβάζκηζε ησλ εθαξκνγώλ GIS εθαξκνγέο», ΤΠΟΔΡΓΟ 1, ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

αλέξρεηαη ζε……………………………………………………………………………………………………  

……………………...……………………………………………………………Δπξψ πιένλ ΦΠΑ (24%)* θαη 

ζε………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ(24%)* 

θαη δειψλσ σο ππνςήθηνο φηη έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά 

θαη αλεπηθχιαθηα. 

* ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθνχ θαη νινγξάθσο ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΔ ΦΠΑ) 

  

 

Σόπνο – Ηκεξνκελία: 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα: 
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