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Συνοπτικού Διαγωνισμού
Αναθέτουσα
Αρχή

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Σύμβαση

Επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ
ΜΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στο πλαίσιο της Πράξης «Άρση
ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση
για όλους» της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
με τίτλο «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός
προορισμός
αριστείας»
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»20142020.

Διάρκεια

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι έξι (6) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.

Ταξινόμηση
κατά CPV

73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς
και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών:
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και
υποστήριξη

Εκτιμώμενη
αξία σύμβασης

40.020,16€
χωρίς
ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

49.625,00€
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Κριτήριο
κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών

28/01/2020 και ώρα 15:00μ.μ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 236

Πόλη

Ηλιούπολη Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

16341

Τηλέφωνο

+30 210 9949837

Φαξ

+30 210 5238967

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

esaea@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αποστολάκη Ν.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.esaea.gr

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής Ε.Σ.Αμε.Α.) η
οποία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Η Ε.Σ.Αμε.Α. είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της
χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να
υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν
ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην
ελληνική Πολιτεία και κοινωνία. Κύρια αποστολή της Συνομοσπονδίας είναι η καταπολέμηση των
διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η
προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων
τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά καθιερώνονται με τη
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που η χώρα
μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον ν. 4074/2012.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.).
Οι βασικές δραστηριότητες της Α.Α. είναι οι εξής:
 Οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της ελληνικής Κοινωνίας και Πολιτείας για τα
θέματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. (Ιδίως την 3η Δεκέμβρη
κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί ως «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»).
 Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους με στόχο τη διάχυση της διάστασης των αναγκών των
ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στα δικά τους
αιτήματα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι μέλος της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) και μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).
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 Διαβούλευση με τους φορείς-μέλη της, συντονισμός τη δράση τους και ενημέρωσής τους για όλες
τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 Παρέμβαση μέσω έγγραφων συνηγοριών σε επιμέρους αιτήματα φορέων μελών της καθώς και σε
ατομικά αιτήματα.
 Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της, μεταξύ
άλλων, στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ, στο Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, στο Δ.Σ. του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του
Ν.2643/1998, στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2014 - 2020 κ.α.
 Άσκηση συστηματικού ελέγχου της νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων με στόχο τη
συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας.
 Υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων προς όφελος των
ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη θέσπιση νέας νομοθεσίας καταπολέμησης
των διακρίσεων και προώθησης των συνταγματικά κατοχυρωμένων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τους. Αξίζει να επισημανθεί ότι για την προώθηση αυτών των δικαιωμάτων της πληθυσμιακής
ομάδας που εκπροσωπεί, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η οποία αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε
θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
 Άσκηση πίεσης για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
 Παροχή πληροφόρησης / ενημέρωσης για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με
αναπηρία και τις οικογένειες αυτών μέσω της υπηρεσίας «Διεκδικούμε Μαζί» που λειτουργεί
καθημερινά σε 8ώρη βάση.
 Υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των
ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και την ενδυνάμωση των οικογενειών
τους καθώς και των στελεχών του αναπηρικού κινήματος.
 Λειτουργία Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας, το οποίο αποτελεί συστημικό μηχανισμό
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών για την αναπηρία σε όλους τους τομείς της
δημόσιας ζωής. Ειδικότερα αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω του Παρατηρητηρίου η Ε.Σ.Α.μεΑ.
παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά τις εθνικές πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, της
κοινωνικής προστασίας, της απασχόλησης κ.α.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.esaea.gr
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236 Τ.Κ 16341 Ηλιούπολη
Αττικής.
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γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες: Ν.
Αποστολάκη στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 210 9949837.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ03110059).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» της Πράξης : «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για
όλους» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 - 2020»
με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4243/20.09.2019 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και έχει λάβει
κωδικό MIS 5037983. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το Υποέργο 1, το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης, περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
1. Μεθοδικό έλεγχο για την καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής ΒΑΑ Καβάλας, εστιάζοντας σε τρείς βασικούς τομείς: (i) στα ανθρωπογενή στοιχεία
του αστικού περιβάλλοντος της πόλης τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην
καθημερινότητα των κατοίκων, όσο και στην ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών με μειωμένη
κινητικότητα, όπως ο αστικός ιστός, οι μεταφορές, η σήμανση και ο λοιπός αστικός εξοπλισμός, (ii)
στις δημόσιες κτιριακές υποδομές που συνθέτουν το βασικό περιβάλλον της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής της περιοχής (κτίρια δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, κοινωφελών
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις άθλησης, εγκαταστάσεις υγείας, εγκαταστάσεις εκδηλώσεων και
θεαμάτων, εκθεσιακοί χώροι, κ.λπ.), και (γ) στις κτιριακές υποδομές της περιοχής που
χρησιμοποιούν οι επισκέπτες / τουρίστες για την ικανοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών
τουριστικών αναγκών (αξιοθέατα, πύλες εισόδου των επισκεπτών, καταλύματα, κέντρα εστίασης
και ψυχαγωγίας, κ.λπ.). Το βασικό αντικείμενο της εργασίας είναι: (α) η επιλογή και διαμόρφωση
κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την εκπόνηση αυτοψιών για τη συλλογή δεδομένων
(μετρήσεων, φωτογραφιών, κ.λπ.), (β) η συγκρότηση και εκπαίδευση ομάδων ελεγκτών για τις
αυτοψίες, και (γ) ο προγραμματισμός, η εκτέλεση και ο έλεγχος ποιότητας των αυτοψιών.
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2. Η οργάνωση και ψηφιοποίηση του συνόλου των συλλεχθέντων στοιχείων, σε μορφή κατάλληλη
για την περεταίρω ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους: (i) από τις εφαρμογές του έργου
«Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου
Καβάλας» (βλ., Πράξη 10 του ΣΒΑΑ Καβάλας), και (ii) στον πληροφοριακό «Οδηγό για κάτοικους
και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του Δήμου Καβάλας» (βλ. επόμενη εργασία). Το βασικό
αντικείμενο της εργασίας είναι: (α) η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και οργάνωση των δεδομένων,
(β) η δημιουργία βάσης δεδομένων, και (γ) η καταχώρηση των δεδομένων στη βάση.
3. Η δημιουργία προσβάσιμου «Οδηγού για κάτοικους και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του
Δήμου Καβάλας», ο οποίος θα συγκεντρώνει, σύμφωνα με τα ευρήματα των αυτοψιών, τις
επιλογές της πόλης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Το βασικό αντικείμενο της εργασίας
είναι: (α) η σχεδίαση του Οδηγού και η διασύνδεσή του περιεχομένου του μέσω χρήσης QR Codes
με τα συστήματα της Πράξης 10 του ΣΒΑΑ Καβάλας, (β) η μετάφραση και επιμέλεια του Οδηγού σε
ελληνικά και αγγλικά, (γ) η έκδοση του Οδηγού σε μορφή προσβάσιμου ηλεκτρονικού εντύπου, (δ)
η μεταγραφή του Οδηγού σε εναλλακτικές, ισοδύναμες, ψηφιακές μορφές για αναγνώστες με
αναπηρίες διαφόρων κατηγοριών, (ε) η διάχυση του Οδηγού, σε όλες του τις μορφές, για την
προώθηση / ενσωμάτωσή του σε διάφορα ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητού,
ενημερωτικές πύλες, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες
παροχής συμβουλών, 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών,
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.625,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.020,16).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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

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

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
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ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

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.

-

Τη με αρ.πρωτ.:4243/20.09.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική
ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» με κωδ. ΟΠΣ 5037983 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020» του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ

-

Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και
πληροφόρησης για όλους».

Σελίδα 9

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

-

Τo με αριθμό πρωτ. 9559/2019, 30/10/2019 έγγραφο της Γ.Δ/νσης ψηφιακής διακυβέρνησης της Γ.
Γραμματείας ψηφιακής διακυβέρνησης περί προέγκρισης Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με τίτλο «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική
ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους (Πράξη 12)» .

-

το από 02/02/2008 (αριθ. κατ. 481/21.7.08) καταστατικό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία.

Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:
-

Απόφαση Νο 46/13.01.2020 της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ περί έγκρισης της διενέργειας
του διαγωνισμού και των όρων αυτού.

-

Απόφαση No 32/4.03.2019 της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ περί έγκρισης τευχών και
τεχνικών προδιαγραφών του Yποέργου 1.

Απόφαση No 46/13.01.2020 της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ ορισμού Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών, Ενστάσεων και Παραλαβής του Έργου.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/01/2020 και ώρα15:00 μ.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της
ΕΣΑμεΑ από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των
προσφορών, η οποία ορίσθηκε με σχετική απόφαση της Ε.Γ. της ΕΣΑμεΑ No 46/13.01.2020.

1.6

Δημοσιότητα

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) στις 15/01/2020.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.esaea.gr, στις 15/01/2020.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 08:00 – 16:00.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
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(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. 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.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
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2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,
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(ζ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την
επιτυχή υλοποίηση του έργου η οποία αποδεικνύεται από συνολικό κύκλο εργασιών, των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018), ίσο ή μεγαλύτερο από το 150% του συνόλου
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή
των Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωσης του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών,
σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχει αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και
εμπειρία στα εξής πεδία:
-

Στον συντονισμό και διαχείριση δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων και/ή έργων από εθνικούς και/ή ευρωπαϊκούς πόρους. Η ζητούμενη
εμπειρία αποδεικνύεται από την υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης υπηρεσιών
παροχής συμβουλών τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης έργου. Η έννοια του όρου
«υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε εξέλιξη.

-

Σε μελέτες ή/και έρευνες πεδίου σχετικών με την εκτίμηση - καταγραφή της φυσικής /
συμβατικής προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Η ζητούμενη εμπειρία
αποδεικνύεται από την υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας
ο προσφέρων ανέλαβε την εκτίμηση - καταγραφή της φυσικής / συμβατικής
προσβασιμότητας σε υποδομές τουρισμού ή φυσικής / πολιτιστικής / αρχαιολογικής
κληρονομιάς. Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή
σε εξέλιξη.

-

Στην παραγωγή προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων ή/και στη μεταγραφή εκδόσεων
σε εναλλακτικές ηλεκτρονικές μορφές προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με
διεθνείς οδηγίες και καλές πρακτικές. Η ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται από την
υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας ο οικονομικός φορέας
ανέλαβε την παραγωγή / μεταγραφή προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων σε
τουλάχιστον δύο (2) εκ των εξής εναλλακτικών ελέγξιμων μορφών: Microsoft Word
Document, Open Document Format, Adobe Portable Document, Hyper Text Mark-up
Language βάσει WCAG 2.0 (επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ ή άνω). Η έννοια του όρου
«υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε εξέλιξη.

Προκειμένου να αποδείξει την προηγούμενη εμπειρία του, ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί ως
προσωρινός ανάδοχος καταθέτει στο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης κατάλογο των κυριότερων
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συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη. Ειδικότερα, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να
υποβάλει συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:


Οι φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) για τους οποίους υλοποίησε τα έργα



Τίτλος/Σύντομη περιγραφή των έργων



Διάρκεια και Προϋπολογισμός των έργων



Ποσοστό συμμετοχής στο έργο



Ρόλος του διαγωνιζομένου (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος, κ.λπ.).

O κατάλογος των έργων, ο οποίος θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα
υλοποίησης/ολοκλήρωσης (βεβαιώσεις, κλπ.) πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:
Α/
Α

ΠΕΛΑΤ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ /
ΣΥΝΤΟΜ
Η
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣ ΜΟΣ (σε Ευρώ)
ΗΣ
(από ...έ
ως)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ (%)

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ
ΦΑΣΗ
(*)

αποδεικτικά

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Η
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΣΗΣ
Η
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ
ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

(*) Όπου «παρούσα φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη


-

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, θα πρέπει να έχει την οργανωτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα να
αναλάβει το έργο, οι οποίες αποδεικνύονται από το γενικό προφίλ του προσφέροντος, που θα
είναι σε συνάφεια με το προκηρυσσόμενο έργο και από την επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου
του προσφέροντος (βλ. παρακάτω), η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων
στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου. Συγκεκριμένα, η
στελέχωση της Ομάδας Έργου των Υποψηφίων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει:

Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη διοίκησης του Έργου, τη
διασφάλιση ποιότητας των παραδοτέων και την εκπροσώπηση του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, και της Αρχής Διαχείρισης του Προγράμματος. Ο Υπεύθυνος του Έργου θα πρέπει να διαθέτει
πολυετή εμπειρία στη διαχείριση απαιτητικών και σύνθετων εθνικών και κοινοτικών
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων και να πληροί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
κριτήρια:

α) Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο και μεταπτυχιακό τίτλο σε οικονομικές επιστήμες, διοικητικές
επιστήμες, ή/και τεχνολογικές επιστήμες.
β) Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών.
γ) Να διαθέτει ειδική εμπειρία στη διαχείριση / διοίκηση προγραμμάτων, πράξεων ή έργων, εθνικών ή/και
χρηματοδοτούμενων / συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, διεθνείς οργανισμούς ή/και ερευνητικά προγράμματα, η οποία να τεκμηριώνεται από την
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αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον τρία (3) τέτοια προγράμματα, πράξεις ή έργα στα οποία
συμμετείχε ως Υπεύθυνος Έργου ή Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου.
-

Επιστημονικός Υπεύθυνο (ΕΥ) - Εμπειρογνώμονα σε θέματα αναπηρίας, ο οποίος θα έχει τη
συνολική επιστημονική ευθύνη του Έργου, θα ορίζει τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές των
επιμέρους παραδοτέων και θα συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου και τους εμπειρογνώμονες για
ζητήματα επιστημονικής αρτιότητας των παραδοτέων και του Έργου συνολικά. Ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο και μεταπτυχιακό τίτλο σε οικονομικές επιστήμες, διοικητικές
επιστήμες, ή/και τεχνολογικές επιστήμες.
β) Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
γ) Να διαθέτει ειδική εμπειρία στην υλοποίηση πράξεων ή έργων σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με
αυτά του έργου, εθνικών ή/και χρηματοδοτούμενων / συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων από
εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς ή/και ερευνητικά προγράμματα, η οποία
να τεκμηριώνεται από την αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον τρεις (3) τέτοιες πράξεις ή έργα στο
πλαίσιο των οποίων συντόνισε, ανέλαβε ή συμμετείχε σε δράσεις για άτομα με αναπηρία.
δ) Να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) μελέτες σχετικές με την αναπηρία ή/και την
προσβασιμότητα στις οποίες να είχε ρόλο Βασικού Μελετητή ή Επιστημονικώς Υπεύθυνου.
-

Εμπειρογνώμονα στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα, ο οποίος θα έχει την τεχνική ευθύνη των
εργασιών και των εκροών του Αναδόχου για την τεχνολογική λύση του έργου. Θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ή
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών.
β) Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) Να διαθέτει ειδική εμπειρία στην υλοποίηση πράξεων ή έργων σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με
αυτά της τεχνολογικής λύσης του έργου, εθνικών ή/και χρηματοδοτούμενων / συγχρηματοδοτούμενων /
επιδοτούμενων από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς ή/και ερευνητικά
προγράμματα, η οποία να τεκμηριώνεται από την αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2)
τέτοιες πράξεις ή έργα στο πλαίσιο των οποίων συντόνισε, ανέλαβε ή συμμετείχε στην ανάπτυξη
προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων ή/και προσβάσιμου περιεχομένου Ιστού.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 9000:2015 ή άλλο ισοδύναμο
αλλοδαπού οργανισμού ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας.
2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
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Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα Β,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.2.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων Β1 έως Β8 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του1. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.22 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του3.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
1

2

3

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019

Σελίδα 22

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων4

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του5, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.6
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
4
5

6

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019
Πρβλ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 4605/2019
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υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.7
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους8, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων
πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται στην
έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής) περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τον αναφερόμενο πίνακα έργων, συνοδευόμενο από τα κατάλληλα αποδεικτικά, βιογραφικά σημειώματα
και κάθε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Ειδικότερα
Β.4.1. Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης στελέχωσης της
Ομάδας Έργου
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:

Β.4.1.1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της
προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του Έργου προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία
κατά περίπτωση:

Β.4.1.1.1 Υπεύθυνος Έργου
1. Τίτλος σπουδών
2. Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών
7

8

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019
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3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά περίπτωση
Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την
απαιτούμενη εμπειρία.
Β.4.1.1.2 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
1. Τίτλος σπουδών
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά περίπτωση
Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την
απαιτούμενη εμπειρία.

Β.4.1.1.3Λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Β.4.1.2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, συμπληρωματικά με τους ανωτέρω Πίνακες, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν
στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου και να εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και
όπου αλλού τους ζητηθεί για όλο το διάστημα απασχόλησης τους στο έργο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί
ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων από τους
υπογράφοντες ούτε η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με
την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους
την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή τμήματος Έργου που Επωνυμία, Στοιχεία Επικοινωνίας, Ημερομηνία Δήλωσης
προτίθεται
ο
υποψήφιος Νόμιμοι
Εκπρόσωποι Συνεργασίας
Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβου
Υπεργολάβο
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Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει :
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του έργου που
έχει δηλώσει στην προσφορά του.
β) Yπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι
αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που
περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την
πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα
εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τα πρόσωπα
αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι
δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού
φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να χρησιμοποιούν υπεργολάβους, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ
πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους9 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης - Βαθμολόγηση

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης – Βαθμολόγηση προσφορών
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Πίνακας: «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης»
Α/Α

Ομάδες και Επιμέρους Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας (%)

Α.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου και Χρονοδιάγραμμα

20

Α1

Συνολική κατανόηση και αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων, στόχων και 5
εκροών του Έργου - Αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου εκπόνησης
του έργου σε σχέση με τους στόχους και το περιβάλλον του Έργου

Α2

Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης, σε σχέση με τους 10
στόχους και το περιβάλλον του Έργου

Α3

Ποιότητα του Χρονοπρογραμματισμού παρεχόμενων υπηρεσιών (φάσεις, 5
παραδοτέα, ορόσημα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) - Αποτελεσματικότητα

9

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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του Χρονοδιαγράμματος - Συμβατότητα με τους όρους της Διακήρυξης
Β.

Κάλυψη τιθέμενων απαιτήσεων υπηρεσιών και τεχνικών προδιαγραφών 35
συστημάτων

Β1

Αποτελεσματικότητα της προσέγγισης υλοποίησης για την καταγραφή της 15
προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Καβάλας

Β2

Αποτελεσματικότητα της προσέγγισης σχεδίασης και δημιουργίας του 10
Οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού εντύπου έτοιμου προς συμβατική εκτύπωση
και φιλικού για αναγνώστες με περιορισμούς / αναπηρία

Β3

Αποτελεσματικότητα της προσέγγισης παραγωγής / μεταγραφής του Οδηγού 10
σε ισοδύναμες εναλλακτικές προσβάσιμες ηλεκτρονικές μορφές

Γ.

Ποιότητα προσφερόμενων δειγμάτων

25

Γ1

Ποιότητα του Δείγματος Γ1 - Συμβατότητα τους όρους της Διακήρυξης

25

Δ.

Οργάνωση / Διοίκηση Έργου

20

Δ1

Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και οργάνωσης του Έργου, 15
συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας και του
συστήματος επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή

Δ2

Απασχόληση και συμπληρωματικότητα των μελών της Ομάδας Έργου – 5
Καθήκοντα και βαθμός εμπλοκής των μελών

ΣΥΝΟΛΟ

100

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική.
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. Όλα τα επιμέρους
κριτήρια (Α1, A2, A3, B1, B2, B3, Γ1, Δ1, Δ2) βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία για κάθε
επιμέρους κριτήριο κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς, όπως ορίζεται παρακάτω:
 καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της
διακήρυξης (υποχρεωτικές), και
 αυξάνεται μέχρι 150 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν επαρκώς ή/και
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.

O Απόλυτος Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) προκύπτει από το άθροισμα των συνολικών
βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων, αφού αυτές σταθμιστούν µε το αντίστοιχο συντελεστή
βαρύτητάς τους, όπως αυτός ορίζεται στον παραπάνω πίνακα, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
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𝛢𝛣𝛵𝛱 = 𝛢1 × 5% + 𝛢2 × 10% + 𝛢3 × 5% + 𝛣1 × 15% + 𝛣2 × 10% + 𝛣3 × 10% + 𝛤1 × 25%
+ 𝛥1 × 15% + 𝛥2 × 5%
Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται με βάση τον ABTΠmax,
δηλαδή την απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου, από τον τύπο:
𝛢𝛣𝛵𝛱
× 100
𝛢𝛣𝛵𝛱𝑚𝑎𝑥
και θα στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία (εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3 ή 4 θα
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5, 6, 7, 8 ή 9 προς τα πάνω).
𝛵𝛣𝛵𝛱 =

Βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα
θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (ΤΒΟΠ) με βάση την Οικονομική
Προσφορά Προσφέροντος, η οποία ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο
Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και την Οικονομική Προσφορά Μειοδότη,
δηλαδή το ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της χαμηλότερης Οικονομικής Προσφοράς,
σύμφωνα με τον τύπο:

𝛵𝛣𝛰𝛱 =

𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή 𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά 𝛭𝜀𝜄𝜊𝛿ό𝜏𝜂
× 100
𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή 𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά 𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑έ𝜌𝜊𝜈𝜏𝛼

και θα στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία (εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3 ή 4 θα
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5, 6, 7, 8 ή 9 προς τα πάνω).

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 και ότι ο μειοδότης,
δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει ΤΒΟΠ = 100.

Τελική αξιολόγηση / Κατάταξη Προσφορών:
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον
συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ)
κάθε Προσφέροντος σύμφωνα με τον τύπο:
𝛵𝛣𝛴𝛱 = (𝛵𝛣𝛰𝛱 × 20%) + (𝛵𝛣𝛵𝛱 × 80%)
και θα στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία (εφόσον το πέμπτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3 ή 4 θα
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5, 6, 7, 8 ή 9 προς τα πάνω).
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Τέλος, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του ΤΒΣΠ τους και επικρατέστερος
υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με τον μεγαλύτερο ΤΒΣΠ.

Σε περίπτωση όπου τον μεγαλύτερο ΤΒΣΠ φέρουν παραπάνω από μια προσφορές, η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (ΑΒΤΠ).

Σε περίπτωση όπου τον μεγαλύτερο ΤΒΣΠ και τον μεγαλύτερο ΑΒΤΠ φέρουν παραπάνω από μια
προσφορές, η επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις εν λόγω
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Ελ. Βενιζέλου 236 Τ.Κ 16341
Ηλιούπολη Αττικής.
είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Ελ. Βενιζέλου 236 Τ.Κ 16341
Ηλιούπολη Αττικής.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ( ο συμμετέχων στο διαγωνισμό)
ΕΣΑμεΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
της Πράξης «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/01/2020
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»,
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα10, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ)11.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της
Διακήρυξης .
Η Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιλαμβάνει:
Α.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Α.1

Περιβάλλον του Έργου - Κατανόηση των απαιτήσεων
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει
την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται
ότι ο Προσφέρων κατανοεί:
•

10
11

τις απαιτήσεις της Σύμβασης,

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται
στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική
προθεσμία υποβολής των προσφορών με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την
προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία
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Α.2

•

τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της
Αναθέτουσας Αρχής,

•

τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την
ομαλή υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Νοείται ότι η αναφορά σε
τέτοιους κινδύνους ή προϋποθέσεις δεν καθιστά τους κινδύνους και τις
προϋποθέσεις αυτές μέρος της σύμβασης και δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα
και υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση.

Μεθοδολογία, Εργαλεία και Μέσα υλοποίησης Έργου
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ο Προσφέρων προτίθεται να ακολουθήσει
για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, με έμφαση στις διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου λογισμικού, στην υπάρχουσα τεχνογνωσία, τα
εργαλεία και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των αιτούμενων
υπηρεσιών. Δήλωση σχετικά με τυχών υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει
καθώς και το ακριβές μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί θα υλοποιήσουν.

Α.3

Ανάλυση του Έργου σε Πακέτα Εργασίας - Παραδοτέα
Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε δραστηριότητες
και πακέτα εργασίας που υποστηρίζουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, με ανάλυση
των πακέτων εργασίας σε συγκεκριμένες ενέργειες. Προσδιορισμό και αναλυτική
περιγραφή των παραδοτέων της Σύμβασης.

Α.4

Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών
Παρουσίαση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δραστηριοτήτων,
των πακέτων εργασίας καθώς και των παραδοτέων της Σύμβασης (διάγραμμα Gantt).
Αφορά στον επιμερισμό των εργασιών και στην οργάνωση των παραδοτέων του Έργου,
σε σχέση με την προτεινόμενη μεθοδολογία. Θα ληφθούν υπόψη:
-

Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των
επιμέρους εργασιών.

-

Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών
του Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.

Β.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1

Προσέγγιση υλοποίησης για την καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή
παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Καβάλας

Β.2

Προσέγγιση σχεδίασης και δημιουργίας του Οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού εντύπου
έτοιμου προς συμβατική εκτύπωση και φιλικού για αναγνώστες με περιορισμούς
/αναπηρία

Β.3

Προσέγγισης παραγωγής / μεταγραφής του Οδηγού σε ισοδύναμες εναλλακτικές
προσβάσιμες ηλεκτρονικές μορφές
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Γ.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να παραθέσει τα
παρακάτω δείγματα, με τις παρακάτω προδιαγραφές, τα οποία θα αξιολογηθούν ως
προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Έργου.

Γ.1

Δείγμα μετατροπής ψηφιακού εγγράφου σε προσβάσιμες εναλλακτικές, ισοδύναμες
ψηφιακές μορφές.
Ο Υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά ενδεικτικό
περιεχόμενο διαθέσιμο σε πολλαπλές εναλλακτικές ηλεκτρονικές μορφές, οι οποίες θα
συνοδεύονται από σχετικά τεκμήρια της προσβασιμότητάς τους. Το δείγμα θα πρέπει να
αποδεικνύει την τεχνική κατάρτιση και επάρκεια του ενδιαφερόμενου στην
αποκατάσταση της προσβασιμότητας αρχείων διαφόρων τύπων και στη δημιουργία
ισοδύναμων ηλεκτρονικών / ψηφιακών μορφών για διάφορες κατηγορίες ατόμων με
αναπηρία. Η επιλογή του αντικειμένου της ενδεικτικής ψηφιοποίησης είναι ελεύθερη,
και την ευθύνη για αυτή φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος.
Εντούτοις, θα πρέπει:


Tο αντικείμενο της ενδεικτικής ψηφιοποίησης να είναι στην Ελληνική και την
Αγγλική τουλάχιστον.



Το δείγμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής εναλλακτικές μορφές: αρχείο
MS Word, αρχείο PDF, αρχείο ΤΧΤ, αρχείο MP3 και αρχείο HTML.



Το δείγμα να προσκομισθεί σε ψηφιακό μέσο (CD ή DVD) στον Φάκελο «Τεχνική
Προσφορά».



Στο δείγμα, επιπλέον των διαφόρων εναλλακτικών ψηφιακών μορφών, να
συμπεριλαμβάνεται το πηγαίο έγγραφο στην αρχική μη-προσβάσιμη
ηλεκτρονική μορφή του.

Δ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δ.1

Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα διοίκησης του Έργου

Δ.2

Εξειδίκευση ρόλων & αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης του Έργου

Δ.3

Σύστημα επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή

Δ.4

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Έργου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Θα
πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του την εν λόγω διαδικασία (που αφορά
στη διαχείριση / υλοποίηση έργων), και σε περίπτωση χρήσης ειδικού λογισμικού
διαχείρισης έργων, να γίνει σχετική αναφορά και να δοθεί περιγραφή.

Δ.5

Παρουσίαση της Ομάδας Έργου – Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα

Δ.6

Στοιχεία απασχόλησης Ομάδας Έργου – Βαθμός εμπλοκής στο Έργο
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο ποσοστό απασχόλησης και τη διαθεσιμότητα των
Σελίδα 34

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

βασικών στελεχών της ομάδας έργου.
Δ.7

Συμπληρωμένο τον κατωτέρω Πίνακα, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία
απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Ομάδας Έργου.
Πίνακας: Στοιχεία Απασχόλησης Ομάδας έργου
Ονοματεπώνυμο

Επωνυμία
Εταιρείας

Θέση στην
Απασχόληση στο
Αρμοδιότητες /
Ομάδα
Έργο
σε
καθήκοντα
Έργου
ανθρωπομήνες

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ
Όπου συμπληρώνεται:


Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου
στελέχους της Ομάδας Έργου.



Στη 2η στήλη «Επωνυμία Εταιρίας»: η εταιρία στην οποία απασχολείται το στέλεχος
(αν πρόκειται για ένωση εταιριών αναφέρεται το όνομα της εταιρίας που
συμμετέχει στη ένωση και με το οποίο έχει δηλωθεί συνεργασία).



Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την
προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου.



Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες / καθήκοντα
που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου.



Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι
ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την
πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου.

Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Στον Φάκελο «Οικονομική Προσφορά» εσωκλείεται η Οικονομική Προσφορά, η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει:
Τον ακόλουθο πίνακα συμπληρωμένο με την προσφορά του διαγωνιζόμενου:
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1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

2

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ

3

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο
ανάδοχος το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός του Φ.Π.Α).
Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού αναιτιολόγητες, η
Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή
αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου
που θα αναλάβει και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και
εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του κόστους.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών12
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.13

12
13

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών14
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,15
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

14
15

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια ενώπιον των νόμιμων ή των
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η
οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την ημερομηνία και ώρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Ε.Σ.Α.μεΑ.
την προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα υποβολής. Αυτές παραδίδονται στην Υπηρεσία, ώστε να
επιστραφούν ως εκπρόθεσμες.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, θα προβεί στην
αποσφράγισή τους, παρουσία των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων
αναδόχων. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα:
Ημερομηνία: 29/01/2020 και ώρα 10:00π.μ.
Τόπος: Γραφεία Ε.Σ.Α.μεΑ., Ελ. Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών
προσφορών.
γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία16
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές17.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους
προσφέροντες18 μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου19 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 20 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης21 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτής.

16

17
18
19
20
21

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών
μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (παρ. 4 του άρθρου 117)
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 4605/19
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.22
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και
της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά23
κατατέθηκαν.

λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω.24Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

22

23
24

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19

Σελίδα 40

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, , σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί
αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127
του ν.4412/2019.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016 για
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. .

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.25
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
25

Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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.26
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
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.

26

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

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







Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% επί του συμβατικού τιμήματος, μετά
την υπογραφή της σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον ν. 4412/16.
Α’ Δόση, ίση με ποσοστό 35% του συμβατικού τιμήματος μειωμένο κατά το ποσοστό της
ληφθείσας προκαταβολής, με την ολοκλήρωση και παραλαβή του Παραδοτέου Π1 (δηλαδή,
κατά την πληρωμή της Α΄ Δόσης θα συμψηφιστεί το ποσό της ληφθείσας προκατα βολής, θα
επιστραφεί δε στον Ανάδοχο η εκδοθείσα εγγυητική επιστολή προκαταβολής).
Β’ Δόση, ίση με ποσοστό 15% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και παραλαβή
του Παραδοτέου Π2.
Γ’ Δόση, ίση με ποσοστό 30% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και παραλαβή
του Παραδοτέου Π3.
Αποπληρωμή, το υπόλοιπο 20% του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Παραδοτέου Π4,
έως τον έκτο (6) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη»2014-2020, ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον
Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο
δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος
στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201627, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α)κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων28
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την

27

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.
28 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201629
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)30
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος31 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.32
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

29

30

31
32

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019
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2) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
3) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων33
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης
ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201634 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη

33
34

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση
της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής η οποία και θα εισηγείται στην Εκτελεστική
Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.

6.2

Διάρκεια σύμβασης35

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε
περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της Πράξης «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση
και πληροφόρηση για όλους», τότε μπορεί να παραταθεί και η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της
σύμβασης που θα υπογραφθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, κατά ίσο χρονικό διάστημα με την
παράταση της Πράξης χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.
Η σύμβαση λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.
Ως ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της αντίστοιχης
σύμβασης μεταξύ της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Αναδόχου.
Τόπος παράδοσης του φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι τα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ελ. Βενιζέλου
136, Ηλιούπολη.
Για τα στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π1. Έκθεση σχετικά με την προσβασιμότητα στην περιοχή
παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας (ελληνικά)

Τρεις (3) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης

Π2. Μια (1) βάση δεδομένων με πληροφορίες, στοιχεία και Τέσσερις (4) μήνες από
πολυμεσικό υλικό σχετικά με την προσβασιμότητα της περιοχής την
υπογραφή
της
παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας (ελληνικά), με οδηγίες σύμβασης
ενσωμάτωσης / διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (ελληνικά)

Π3. Οδηγός του Δήμου Καβάλας με πληροφορίες Πέντε (5) μήνες από την
προσβασιμότητας για όλους, σε μορφή ηλεκτρονικού εντύπου υπογραφή της σύμβασης
έτοιμη προς συμβατική εκτύπωση και ενσωμάτωση σε

35

Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
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ηλεκτρονικά μέσα (ελληνικά – αγγλικά)

Π4. Ισοδύναμες εναλλακτικές ψηφιακές / ηλεκτρονικές μορφές Έξι (6) μήνες από την
του Οδηγού, κατάλληλες προς ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικά υπογραφή της σύμβασης
μέσα (ελληνικά – αγγλικά)

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου36. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος37 Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
Παράρτημα Β της παρούσας.
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους που ακολουθούν. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
36

37

Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016.

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου/των υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής με
αποδοχή του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής
και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων38.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση39

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
οικονομικός φορέας υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο οικονομικός φορέας δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
38
39

Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)40.

40

Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη
ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.5.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας αποτελούν τα κάτωθι Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS VARDAKASTANIS
Ημερομηνία: 2020.01.15 11:34:20 EET

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020 και Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο του νέου διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, εντείνεται ο ανταγωνισμός των πόλεων και
επαναδιατυπώνεται ο ρόλος τους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εμφάνιση νέων πολιτικών και
προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησής τους. Οι νεότερες αυτές εξελίξεις, οι οποίες
αποτελούν και την απαρχή του προβληματισμού και της αναγκαιότητας μίας σειράς ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων στην πόλη της Καβάλας, περιγράφονται παρακάτω:


Η επανεκτίμηση του ρόλου των μητροπόλεων (και στη συνέχεια και των μικρότερων πόλεων)
ως τόπων χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων αιχμής και ως προϋποθέσεων της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας (στο πλαίσιο της νέας φάσης της παγκόσμιας ανάπτυξης, με τις
νέες τεχνολογίες, την τριτογενοποίηση και την παγκοσμιοποίηση).



Η αυξανόμενη σημασία στην εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στο πεδίο της
συγχρηματοδότησης των παρεμβάσεων αλλά και γενικότερα, στο πλαίσιο της έννοιας της
διακυβέρνησης.



Η είσοδος στο προσκήνιο των περιβαλλοντικών ζητημάτων και της έννοιας της αειφορίας.



Η «στροφή» από την εκτατική ανάπτυξη των πόλεων στην επανάχρηση των υφιστάμενων
αστικών χώρων και κτιριακών κελυφών («συμπαγής πόλη»).



Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου και συνακόλουθα των δραστηριοτήτων αναψυχής και
πολιτισμού.



Η αυξανόμενη σημασία σε κοινωνικά θέματα όπως ο κοινωνικός διαχωρισμός και ο
κοινωνικός αποκλεισμός εντός πόλης.
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Η ανάδυση νέων αισθητικών προτύπων αλλά και η μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα εικόνας,
συμβολισμού και αισθητικής στο πλαίσιο του μεταμοντερνισμού.
Σήμερα λοιπόν, η σύγχρονη πολιτική για τις πόλεις προσδιορίζεται από τη συνύπαρξη αυτών των
διαφορετικών παραγόντων και αιτημάτων. Είναι έτσι κατ’ ανάγκη πολυσύνθετη και σε καμία περίπτωση
δεν περιορίζεται στο φυσικό σχεδιασμό. Η συνθετότητά της δεν συνίσταται απλώς στην παράλληλη
παρουσία διαφορετικών τομεακών παρεμβάσεων (πολεοδομικών, οικονομικών, κοινωνικών, φυσικών,
περιβαλλοντικών κ.τ.λ.) αλλά και στο ότι μεταξύ τους υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, συνέργειες και
αντιφάσεις.
Οι «πόλεις του αύριο»41 βασίζονται στις αρχές του ευρωπαϊκού μοντέλου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Συνεπώς, οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να είναι:


τόποι προηγμένης κοινωνικής προόδου,



πλατφόρμες για δημοκρατία, πολιτιστικό διάλογο και ποικιλότητα,



τόποι πράσινης, οικολογικής ή περιβαλλοντικής αναγέννησης,


σημεία έλξης και κινητήρες της οικονομικής ανάπτυξης.
Επιπλέον, εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων αλλά και του φαινομένου της
παγκοσμιοποίησης, πολλές πόλεις διεθνώς αναδιοργανώνουν και ανασκευάζουν τις εικόνες τους,
καθιστώντας αυτές πιο ελκυστικές ώστε να κατορθώσουν να προσεγγίσουν τουρίστες, συνέδρια, μεγάλα
αθλητικά γεγονότα, επενδυτές, βιομηχανίες, επιχειρήσεις, κατοίκους κτλ. Οι εικόνες των πόλεων άλλωστε,
είναι ένας συνδυασμός πολλών χαρακτήρων όπως, ο πολιτιστικός–ιστορικός, ο κοινωνικός, ο οικονομικός,
ο πολιτικός κ.ά. και ενίοτε διαμορφώνονται με βάση κάποιο σημαντικό, αναγνωρισμένο ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί «ταυτότητα της πόλης». Βασικό μέλημα λοιπόν στο
νέο διεθνοποιημένο πλαίσιο, αποτελεί η αναβάθμιση αλλά και ο εμπλουτισμός της εικόνας της πόλης και
του περιεχομένου αυτής, τα οποία δύνανται να επιτευχθούν εν μέρει μέσω της παρούσας Στρατηγικής
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η αξιοποίηση των νέων εργαλείων που προσφέρει το σχέδιο του Γενικού Κανονισμού των διαρθρωτικών
ταμείων της περιόδου 2014 – 2020, αναδεικνύει τη διττή πρόκληση για τους ΟΤΑ της χώρας. Από τη μία
πλευρά δύναται να επιτευχθεί η αποκέντρωση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων σε υποπεριφερειακό επίπεδο, επιλύοντας σε πολλές περιπτώσεις καθυστερήσεις και στρεβλώσεις του
συστήματος διαχείρισης που κοστίζει σε ποιότητα και χρόνο απορρόφησης, αλλά και από την άλλη,
παρέχεται πλέον η δυνατότητα άσκησης ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης τοπικής αναπτυξιακής
πολιτικής μέσα από τον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό προγραμματισμό τοπικών πολιτικών.
Οι ΟΤΑ πλέον δύνανται να αξιοποιήσουν καινοτομίες των ενιαίων κανόνων του Κανονισμού των
διαρθρωτικών ταμείων και σε συνάρτηση με τις τοπικές πρωτοβουλίες και πολιτικές ανάπτυξης, να
θεσπίσουν μια συμπαγή πρόταση χρηματοδότησης με θεματικά ολοκληρωμένο και πολύ-ταμειακό
χαρακτήρα. Η λογική πλέον του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού κατευθύνεται και ευνοεί τη
συμμετοχή και φορέων της τοπικής κοινωνίας (ΜΚΟ, τοπικές οργανώσεις κλπ) και οικονομίας (ενώσεις
παραγωγικών φορέων, ιδιώτες κ.α.).
Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελούν ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής
ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων αστικών περιοχών.

41

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm
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Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με
συνολικό τρόπο είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να
αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο είτε και τα δύο.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε αστικής περιοχής περιλαμβάνονται:


η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης μέσω της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας,



η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και



η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση
της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με
την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.
Ζητούμενο λοιπόν των Σχεδίων ΒΑΑ είναι να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα απαντούν
στις παρακάτω προκλήσεις:


Υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος.



Υποβάθμιση πολιτιστικού περιβάλλοντος.



Υποβάθμιση δομημένου περιβάλλοντος.



Έλλειψη κοινωνικής συνοχής.



Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής.



Αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας που αυξάνεται ραγδαία, ιδιαίτερα στο νεανικό
πληθυσμό των πόλεων.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας
Ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει τεθεί από το Δήμο Καβάλας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη του αστικού ιστού του κεντρικού τομέα της πόλης, τόσο
με όρους χωρικής συνοχής όσο και με όρους βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Εξάλλου, η
βιωσιμότητα του αστικού κέντρου της Καβάλας επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την αναπτυξιακή
φυσιογνωμία όλης της πόλης.
Ο Δήμος Καβάλας μαζί με τα λοιπά μέλη του εταιρικού σχήματος (εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση
του ΣΒΑΑ Καβάλος), μέλος του οποίου είναι και η Ε.Σ.Α.μεΑ., συνέταξαν και υπέβαλαν τη ΣΒΑΑ Καβάλας
προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος, το οποίο, με κύριο στόχο για τη
στρατηγική παρέμβασης στην επιλεχθείσα περιοχή τον επαναπροσδιορισμό, την αναβάθμιση και την
ενίσχυση της ελκυστικότητας των χαρακτηριστικών του εμπορικού κέντρου / περιοχής παρέμβασης, με
κυρίαρχο μέσο επίτευξης του κεντρικού στόχου είναι η ενίσχυση των δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων
(capacity building) στον τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού.
Υπό το πρίσμα του Κύριου Στόχου που διατυπώνεται για τη Στρατηγική ΒΑΑ, οι σχετικοί στρατηγικοί τομείς
– κλειδιά για την ανάπτυξη της Καβάλας εξειδικεύονται περαιτέρω ως Ειδικοί Στόχοι στην περιοχή
παρέμβασης ΒΑΑ:
E.Σ.1. Η αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με κύρια αναφορά στον
στρατηγικό τομέα τουρισμού – πολιτισμού και δευτερεύουσα αναφορά στον τομέα βιώσιμης πόλης.
E.Σ.2. Η βελτίωση (α) των υποδομών προσβασιμότητας και (β) των μέσων και μεθόδων υποδοχής των
επισκεπτών της περιοχής, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα τουρισμού, και δευτερεύουσες
αναφορές στους τομείς βιώσιμης πόλης, και έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
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E.Σ.3. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της σχετικής με τον τουρισμό, και της ανάπτυξης συναφών
δημιουργικών ικανοτήτων, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτομίας, και δευτερεύουσες αναφορές στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού, και
αγροδιατροφικού.
E.Σ.4. Η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του
δομημένου περιβάλλοντος, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα βιώσιμης πόλης, και
δευτερεύουσα αναφορά στον τομέα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. (1ος Οριζόντιος Ειδικός Στόχος)
E.Σ.5. Η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και της ενίσχυσης των ευαίσθητων / αδύνατων
κοινωνικών ομάδων, ενθάρρυνση συμμετοχικότητας, με κύρια αναφορά στον στρατηγικό τομέα
βιώσιμης πόλης, και δευτερεύουσα αναφορά στον τομέα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. (2ος
Οριζόντιος Ειδικός Στόχος)
Ο φορέας υλοποίησης της ΣΒΑΑ είναι ένα εταιρικό σχήμα εμπλεκόμενων φορέων, το οποίο συντονίζει ο
Δήμος Καβάλας. Ωστόσο, η πολυδιάστατη και πολύπλοκη φύση των αστικών προβλημάτων απαιτούν
συλλογικές, συντονισμένες και πολυπρόσωπες στρατηγικές που να εμπλέκουν πληθώρα παραγόντων. Τα
νέα δεδομένα σχετικά με το αστικό περιβάλλον και με τις πολιτικές για τις αστικές περιοχές, θέτουν την
αναγκαιότητα για μία μακροχρόνια, ολοκληρωμένη, στρατηγική και αειφορική προσέγγιση των πολιτικών
αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης, η οποία προϋποθέτει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων περί
οικονομίας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής μέριμνας. Οι συνεργασίες λοιπόν, και η εν
γένει συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση φορέων, θεωρούνται πως είναι το πιο
επιτυχημένο μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Τέλος, οι δυνητικές επιπτώσεις (άμεσες ή/και έμμεσες) που αναμένεται να παρουσιαστούν, μπορούν να
ταξινομηθούν σε τρεις επιμέρους κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν την τοπική οικονομία, την
τοπική κοινωνία, και το αστικό περιβάλλον.
Οι σκοποί παρέμβασης στην τοπική οικονομία στοχεύουν στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας,
στον αναπροσανατολισμό της -όπου χρειάζεται- σε νέες δραστηριότητες, στην ενδυνάμωση της
απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας.
Οι σκοποί παρέμβασης στην τοπική κοινωνία επικεντρώνονται στην άρση της κοινωνικής
περιθωριοποίησης, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και
γενικότερα σε καλλίτερα χαρακτηριστικά αστικής διακυβέρνησης, κύριο μέρος της οποίας είναι η
διαβούλευση και οι συμμετοχικές διαδικασίες.
Τέλος, οι σκοποί παρέμβασης στο αστικό περιβάλλον στοχεύουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του
αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή, στην προστασία και ανάδειξη των αξιόλογων
χαρακτηριστικών του (αρχιτεκτονική κληρονομιά, χώροι πρασίνου υψηλής αισθητικής και λειτουργικής
αξίας κλπ.), στην επίλυση προβλημάτων του λειτουργικού περιβάλλοντος (κυκλοφοριακή οργάνωση,
φυσικές καταστροφές κλπ.), και στην ανάκτηση του ελέγχου του αστικού χώρου μέσα από πολεοδομική
οργάνωση και ανάπτυξη των υποδομών της περιοχής.
Όλα τα παραπάνω δύνανται να αξιολογηθούν και να «καταμετρηθούν» μέσω διαφόρων ποσοτικών
δεικτών εκροών, π.χ. αριθμός χώρων που αναδεικνύονται, αριθμός θέσεων στάθμευσης, πληθυσμός που
θα εξυπηρετηθεί, μήκος οδών που θα κατασκευαστούν ή θα βελτιωθούν (χλμ), ποσοστό βελτίωσης
προσπελασιμότητας, αριθμός νέων επιχειρήσεων, αριθμός νέων θέσεων εργασίας, αριθμός
διανυκτερεύσεων και αφίξεων κτλ.
Φορέας υποβολής της ΣΒΑΑ είναι ο Δήμος Καβάλας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που
περιλαμβάνονται είναι 8.600.000,00€ και δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ και ΕΤΠΑ.
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Οριοθέτηση Περιοχής Παρέμβασης
Η περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας οριοθετείται
από το παραλιακό μέτωπο του επιβατικού λιμένα της Καβάλας, τη συνοικία της Παναγίας, την περιοχή του
Καρνάγιου και τις οδούς Αντιγόνου, Αριστοτέλη Στάνη και 7ης Μεραρχίας. Αποτελεί το επιχειρηματικό και
ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου συγκεντρώνονται οι κύριες κεντρικές λειτουργίες, τοπικής άλλα και
υπερτοπικής εμβέλειας, καθώς και οι εμπορικές δραστηριότητες. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις
συνοικίες του Κέντρου-Αγίου Νικολάου, του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου,
έχοντας συνολική έκταση 760 στρ. και πληθυσμό 10.501 άτομα.
Σε σχέση με την περιοχή παρέμβασης του ΟΣΑΑ της περιόδου 2007-2013 η Στρατηγική ΒΑΑ
διαφοροποιείται επεκτείνοντας τα όρια ώστε να συμπεριλάβουν: α) όλη την περιοχή κεντρικών
λειτουργιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, β) το παραλιακό μέτωπο της πόλης, γ) τους θύλακες
συγκέντρωσης της εμπορικής-επιχειρηματικής ιστορίας (κτίσματα καπναποθηκών).
Με αυτό τον τρόπο η θέση της περιοχής παρέμβασης στην αστική περιοχή ολοκληρώνεται τόσο χωρικά
όσο και εννοιολογικά. Χωρικά καθώς βρίσκεται σε άμεση σύνδεση και αποτελεί συνέχεια των περιοχών
παρέμβασης προηγούμενων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν στην πόλη και
εννοιολογικά, καθώς περιλαμβάνει σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πόλης, όπως το παραλιακό
μέτωπο, ο αστικός λιμένας και το κτιριακό απόθεμα των Καπναποθηκών, που συνθέτουν και την
ταυτότητα της πόλης.
Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης Σ.Β.Α.Α. Δήμου Καβάλας

Πηγή: Δήμος Καβάλας
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Πράξη «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» της ΣΒΑΑ Δήμου
Καβάλας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών, η προσβασιμότητα χώρων και υπηρεσιών, τόσο στον
Δήμο Καβάλας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, εξακολουθεί να είναι προβληματική. Η μετακίνηση στο
δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε υπηρεσίες, όπως είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα
Νοσοκομεία, οι χώροι πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, χαρακτηρίζονται από την έλλειψη
προσβασιμότητας. Η αδυναμία πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, στους δημόσιους χώρους και
υπηρεσίες, δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων, με σημαντικότερα απ’ όλα τον κοινωνικό αποκλεισμό και
τα παρελκόμενα ψυχολογικά προβλήματα.
Στο πλαίσιο αυτό ΣΒΑΑ Καβάλας περιλαμβάνει μια σειρά από πράξεις και δράσεις που στοχεύουν στην
υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αλλά και ειδικότερα στη βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας, με
στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και
ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, στην κατεύθυνση, αφενός της προσέλκυσης μιας
πολυπληθούς ομάδας στόχου (των ατόμων με αναπηρία), η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσεγγιστεί,
αλλά και αφετέρου της ταυτόχρονης βελτίωσης των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πολιτών τους
με αναπηρία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης εφόσον τις νέες εξυπηρετήσεις, εκτός των επισκεπτών,
θα απολαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία.
Μεταξύ των πράξεων που περιλαμβάνονται στη ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας, περιλαμβάνεται και η Πράξη
«Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» (εφεξής η Πράξη), η οποία στις
20.09.2019, με απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Ω4ΖΧ7ΛΒ-ΕΟΝ), εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ
5037983 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με Δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 49.625,00 ευρώ, ποσό το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΔΕ (Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0311, Κωδ. Ενάριθμου: 2019ΕΠ03110059).
Η Πράξη συνδέεται άμεσα με τους Ε.Σ.1 και Ε.Σ.2 του ΣΒΑΑ Καβάλας αφορά:
I.
Στην καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Καβάλας
(συλλογή δεδομένων), εστιάζοντας στα ανθρωπογενή στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος της
πόλης, στις δημόσιες κτιριακές υποδομές που συνθέτουν το βασικό περιβάλλον της οικονομικής
και κοινωνικής ζωής της περιοχής και στις κτιριακές υποδομές της περιοχής που χρησιμοποιούν οι
επισκέπτες / τουρίστες για την ικανοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών τουριστικών αναγκών.
II.
Στην ψηφιοποίηση του συνόλου των συλλεχθέντων στοιχείων, σε μορφή κατάλληλη (δημιουργία
βάσης δεδομένων) για την περαιτέρω ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους από τις ψηφιακές
εφαρμογές της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και
πολιτών του Δήμου Καβάλας».
III.
Στη δημιουργία «Οδηγού για κατοίκους και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του Δήμου
Καβάλας», ο οποίος θα συγκεντρώνει σύμφωνα με τα ευρήματα των αυτοψιών τις επιλογές της
πόλης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (δημιουργία Οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού
εντύπου), σε ελληνικά και αγγλικά, και σε εναλλακτικές, ισοδύναμες, ψηφιακές μορφές για
αναγνώστες με αναπηρίες διαφόρων κατηγοριών.
Η Πράξη αυτή θα έχει αφενός άμεσα αποτελέσματα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και όσων
πληθυσμιακών ομάδων έχουν τις ίδιες με αυτά ανάγκες (ηλικιωμένοι), αφού έτσι θα μπορούν να
επισκεφτούν με ασφάλεια τόσο τους χώρους υπηρεσιών, όσο και τους πολιτιστικούς χώρους και
αφετέρου έμμεσα αποτελέσματα, καθώς ο τουρισμός των ομάδων αυτών μπορεί να αποτελέσει
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εφαλτήριο γενικότερης ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού, μέσω της συχνής επαφής και
εξοικείωσης, αλλά και της εμπλοκής του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Μέσα από κοινές δράσεις των μελών του εταιρικού σχήματος του ΣΒΑΑ θα γίνει προσπάθεια προώθησης
της καθολικής προσβασιμότητας. Τέτοιες δράσεις είναι, η απογραφή προσβασιμότητας των υποδομών,
των υπηρεσιών και γενικότερα του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Καβάλας, η
έκδοση ενημερωτικού οδηγού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου, σε προσβάσιμες
ηλεκτρονικές μορφές, όπου θα αναφέρεται το ιστορικό της πόλης και πληροφορίες για προσβασιμότητα
σε χώρους και υπηρεσίες, η ενσωμάτωση της πληροφορίας αυτής σε τρίτα συστήματα (βλ. Πράξη
«Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας»,
και η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και συναντήσεων φορέων σε θέματα προσβασιμότητας.
Συνοπτικά, η υλοποίηση της Πράξης της Ε.Σ.Α.μεΑ. θα συμβάλλει:


στην καταπολέμηση του αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία από το κοινωνικό πολιτιστικό γίγνεσθαι,



στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής στη λογική που υπαγορεύει η νέα διεθνής Σύμβαση για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και



στην ανάδειξη της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, σαν εργαλείου προώθησης μιας
έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των χωρών.
Οι δράσεις στο σύνολο του ΣΒΑΑ αφορούν ουσιαστικά σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις που
απαιτούνται για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, που θα καλύπτουν
όλους τους τομείς (δημόσια κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, κεντρικούς δρόμους, παραλίες,
σχολεία και πλατείες) και θα προσφέρουν στον επισκέπτη με αναπηρία τον ίδιο βαθμό ικανοποίησης και
ασφάλειας, με αυτό που παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο, ενώ ταυτόχρονα, με βάση τις εκροές της Πράξης
της Ε.Σ.Α.μεΑ., θα υλοποιηθούν δράσεις, οι οποίες στοχεύουν αφενός στην καλύτερη ενημέρωση και
επικοινωνία των πολιτών / επισκεπτών με αναπηρία με τις αρχές και αφετέρου στην ευαισθητοποίηση /
ενημέρωση της κοινής γνώμης και των επιχειρηματιών (ξενοδόχων και τουριστικών επιχειρήσεων,
εμπόρων κ.λπ.), σε θέματα σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Τέτοιες ενέργειες είναι, η
βελτίωση της προσβασιμότητας των Ιστοσελίδων των δήμων, η παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε
προσβάσιμες μορφές και οδηγός προσβάσιμων επιχειρήσεων, αξιοθέατων, διαδρομών κ.λπ. των
περιοχών.
Η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλει στην προσβασιμότητα, θα επιτρέψει δηλαδή στα άτομα με
αναπηρία να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, τις
υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στην πόλη. Ταυτόχρονα, η
υλοποίηση της Πράξης θα επιφέρει αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή, καθώς τα άτομα με αναπηρία
αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα τουριστών, που επιλέγει τους προορισμούς που θα επισκεφτεί με
συγκεκριμένα κριτήρια. Η πρόσβαση σε χώρους σημαντικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με στόχο την
προσέλκυση νέων τουριστών, εφαρμόζει τις αρχές του «Προσβάσιμου Τουρισμού» ή «Τουρισμού για
Όλους». Τέλος, η ιδέα των προσβάσιμων χώρων και υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία, είναι
πρωτοποριακή για τα δεδομένα της περιοχής, καθώς δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ένα τέτοιο σχέδιο. Η
Πράξη θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη μιας προσβάσιμης κοινωνίας, καθώς θα
επιτρέπει την καθολική πρόσβαση σε χώρους και υπηρεσίες στην Καβάλα.
Στόχοι της Πράξης
Οι στόχοι της Πράξης συνοψίζονται ως εξής:
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1. Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία: Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, στη βελτίωση της επικοινωνίας,
στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης, στην αμοιβαία, γόνιμη απορρόφηση διαφορετικών
πολιτισμικών χαρακτηριστικών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία,
αλλά και του συνόλου.
2. Προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η υλοποίηση της Πράξης, θα αποτελέσει ένα σημαντικό
μέσο προώθησης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης στη μεγάλη ομάδα των
τουριστών με αναπηρία, η οποία λόγω απουσίας κατάλληλων υποδομών, είναι πολύ δύσκολο να
προσεγγιστεί. Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, η κατάλληλη και έγκυρη πληροφόρηση
σχετικά με την προσβασιμότητα αυτών, και η λειτουργία εφαρμογών κινητού για πολίτες και
επισκέπτες, θα συμβάλουν στην προσέλκυση αυτής της μερίδας επισκεπτών και θα συνεισφέρει
έμμεσα στην περαιτέρω προβολή του πολιτισμού της πόλης.
3. Τουριστική Ανάπτυξη: Η δημιουργία προσβάσιμων πολιτιστικών χώρων θα συμβάλει στην αύξηση
των επισκεπτών, καθώς τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα τουριστών, που
επιλέγει τους προορισμούς που θα επισκεφτεί με συγκεκριμένα κριτήρια. Η προσέλκυση ενός
στοχευμένου κοινού σε πολιτιστικούς χώρους, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, θα συμβάλει στη
ανάπτυξη του Δήμου, καθώς με την περαιτέρω αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων θα
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο «προσβάσιμος» τουρισμός
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού.
4. Ψηφιακή Σύγκλιση: Ένας βασικός στόχος του ΣΒΑΑ είναι η καθολική προσβασιμότητα σε χώρους
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η προσβασιμότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί σε τεράστιο βαθμό με την
εξοικείωση με και αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, όπως είναι ο οδηγός σε προσβάσιμες
ψηφιακές μορφές (Πράξης της Ε.Σ.Α.μεΑ.) και η εφαρμογή πληροφόρησης και πλοήγησης για
«έξυπνες» συσκευές (Πράξη του Δήμου Καβάλας), όπου οι επισκέπτες θα μπορούν καταρχήν να
συλλέξουν πληροφορίες για τον χώρο, την περιοχή, να ενημερωθούν για τους πλησιέστερους
τουριστικούς προορισμούς και τα χαρακτηριστικά τους προσβασιμότητας και να βρουν κατάλληλους
χώρους διαμονής, εστίασης, αναψυχής, κ.λπ..
Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως η Πράξη ενσωματώνει την οριζόντια και υποχρεωτική ένταξη του
κριτηρίου της «προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», δηλαδή δεσμεύεται για την πλήρη
εφαρμογή του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999). Ειδικότερα, η δυνατότητα και ευκολία πρόσβασης, είτε φυσική είτε
ηλεκτρονική, για διάφορες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα από τα υποχρεωτικά κριτήρια
που το Έργο απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης. Για τον λόγο αυτό, οι
παρεμβάσεις του Έργου θα πρέπει να υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιασμού για Όλους» εντάσσοντας
προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς
αναγνωρισμένους κανόνες, στις οδηγίες προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού
(W3C).
Επιπλέον, όπως όλα τα νέα έργα πληροφορικής του Δημοσίου τομέα και ιδίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και το παρόν έργο βασίζεται στις αρχές της διαδικασίας του «Ενιαίου Σχεδιασμού» (Integrated Planning
Process) της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ):
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Σχεδιασμός “digital by default” για όλα τα νέα έργα που αφορούν ψηφιακές υπηρεσίες, με την
εφαρμογή των αρχών «Privacy by Design and by Default» του κανονισμού GDPR 679/2016.



Διαλειτουργικότητα μέσω κοινών και διεθνώς αναγνωρισμένων ανοικτών προτύπων, διάθεσης
ανοικτών APIs και ανάπτυξης δημόσιων SDKs.



Σύνδεση των έργων με δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και μεταρρύθμισης (απλοποίηση και
ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών).



Υιοθέτηση modular αρχιτεκτονικής ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μελλοντικών οριζόντιων
δράσεων υπουργείων.



Εκ των προτέρων πρόνοια για τη βιωσιμότητα των έργων με μακροπρόθεσμη δέσμευση
λειτουργίας και συγκεκριμένο πλάνο ενσωμάτωσής τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον των
φορέων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο, το «ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», και η επίτευξη όλων των ως άνω στόχων της Πράξης επιτυγχάνεται μέσω της
υλοποίησης αυτού.
Το Υποέργο 1, το οποίο και αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης, περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
4. Μεθοδικό έλεγχο για την καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής ΒΑΑ Καβάλας, εστιάζοντας σε τρείς βασικούς τομείς: (i) στα ανθρωπογενή στοιχεία
του αστικού περιβάλλοντος της πόλης τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην
καθημερινότητα των κατοίκων, όσο και στην ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών με μειωμένη
κινητικότητα, όπως ο αστικός ιστός, οι μεταφορές, η σήμανση και ο λοιπός αστικός εξοπλισμός, (ii)
στις δημόσιες κτιριακές υποδομές που συνθέτουν το βασικό περιβάλλον της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής της περιοχής (κτίρια δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, κοινωφελών
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις άθλησης, εγκαταστάσεις υγείας, εγκαταστάσεις εκδηλώσεων και
θεαμάτων, εκθεσιακοί χώροι, κ.λπ.), και (γ) στις κτιριακές υποδομές της περιοχής που
χρησιμοποιούν οι επισκέπτες / τουρίστες για την ικανοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών
τουριστικών αναγκών (αξιοθέατα, πύλες εισόδου των επισκεπτών, καταλύματα, κέντρα εστίασης
και ψυχαγωγίας, κ.λπ.). Το βασικό αντικείμενο της εργασίας είναι: (α) η επιλογή και διαμόρφωση
κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την εκπόνηση αυτοψιών για τη συλλογή δεδομένων
(μετρήσεων, φωτογραφιών, κ.λπ.), (β) η συγκρότηση και εκπαίδευση ομάδων ελεγκτών για τις
αυτοψίες, και (γ) ο προγραμματισμός, η εκτέλεση και ο έλεγχος ποιότητας των αυτοψιών.
5. Η οργάνωση και ψηφιοποίηση του συνόλου των συλλεχθέντων στοιχείων, σε μορφή κατάλληλη
για την περεταίρω ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους: (i) από τις εφαρμογές του έργου
«Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου
Καβάλας» (βλ., Πράξη 10 του ΣΒΑΑ Καβάλας), και (ii) στον πληροφοριακό «Οδηγό για κάτοικους
και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του Δήμου Καβάλας» (βλ. επόμενη εργασία). Το βασικό
αντικείμενο της εργασίας είναι: (α) η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και οργάνωση των δεδομένων,
(β) η δημιουργία βάσης δεδομένων, και (γ) η καταχώρηση των δεδομένων στη βάση.
6. Η δημιουργία προσβάσιμου «Οδηγού για κάτοικους και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του
Δήμου Καβάλας», ο οποίος θα συγκεντρώνει, σύμφωνα με τα ευρήματα των αυτοψιών, τις
επιλογές της πόλης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Το βασικό αντικείμενο της εργασίας
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είναι: (α) η σχεδίαση του Οδηγού και η διασύνδεσή του περιεχομένου του μέσω χρήσης QR Codes
με τα συστήματα της Πράξης 10 του ΣΒΑΑ Καβάλας, (β) η μετάφραση και επιμέλεια του Οδηγού σε
ελληνικά και αγγλικά, (γ) η έκδοση του Οδηγού σε μορφή προσβάσιμου ηλεκτρονικού εντύπου, (δ)
η μεταγραφή του Οδηγού σε εναλλακτικές, ισοδύναμες, ψηφιακές μορφές για αναγνώστες με
αναπηρίες διαφόρων κατηγοριών, (ε) η διάχυση του Οδηγού, σε όλες του τις μορφές, για την
προώθηση / ενσωμάτωσή του σε διάφορα ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητού,
ενημερωτικές πύλες, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.).
Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διακρίνονται στις
ακόλουθες τέσσερις (4) Ενότητες Εργασίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η: Συλλογή πληροφοριών προσβασιμότητας και φιλικότητας για άτομα με
αναπηρίες και άτομα γ’ ηλικίας
Η πόλη της Καβάλας στην καρδιά της Ανατολικής Μακεδονίας, είναι μια ιστορική, πανέμορφη πόλη,
αμφιθεατρικά χτισμένη δίπλα στη θάλασσα, που συνδυάζει όλα όσα μπορούν να συγκινήσουν έναν
απαιτητικό επισκέπτη. Βουνό και θάλασσα, γραφικότητα και σύγχρονη ζωή, αρχαιολογικές περιηγήσεις
για συναρπαστικές εκδρομές, πολιτιστική δράση και ηρεμία μέσα στη φύση.
Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των γεωφυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, ανά καιρούς ο
δήμος και οι τοπικές αρχές ανέπτυξαν διάφορες δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των
πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών που διαθέτουν.
Όμως, ένας τουριστικός προορισμός, μια υπηρεσία ή ένα σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα
από τα επίπεδα προσβασιμότητάς τους, όσο δεν υποστηρίζεται από αξιόπιστες πληροφορίες
προσβασιμότητας και ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες να διατίθενται στους δυνητικούς ταξιδιώτες, ειδικά
πριν από την επίσκεψη της περιοχής, δεν θα είναι ποτέ σε θέση να προσελκύσει πολλούς επισκέπτες με
αναπηρία και γ’ ηλικίας με ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας και προτιμήσεις, καθώς οι πληθυσμοί
αυτοί τείνουν να μελετούν και σχεδιάζουν προσεκτικά τα ταξίδια τους εκ των προτέρων ώστε να
αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε άβολες ή ακόμα και επικίνδυνες για την ασφάλειά τους καταστάσεις
(π.χ., σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, για 71% περίπου των ατόμων με αναπηρία τη μεγαλύτερη
σημασία στην επιλογή προορισμού έχει η οργάνωση του ταξιδιού: προετοιμασία, πληροφόρηση,
κράτηση). Δηλαδή, ένας τουριστικός προορισμός, ανεξάρτητα από το αν είναι προσβάσιμος ή όχι, αν δε
διαθέτει και επικοινωνεί αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς του, τότε καθίσταται επί
της ουσίας μη προσπελάσιμος - επιλέξιμος. Εντούτοις, ένας προορισμός με καλές, ακριβείς πληροφορίες
για όλους τους τύπους αναπηρίας, ακόμη και αν η προσβασιμότητά του δεν είναι η βέλτιστη δυνατή
(δηλαδή για όλους), με στοχευμένη προβολή αυτών στη διεθνή αγορά του τουρισμού θα ενθαρρύνει
σαφώς περισσότερα άτομα να εξετάσουν την ιδέα μιας επίσκεψης στις εν λόγω περιοχές.
Η παρούσα ενότητα εργασίας του Υποέργου 1 αποσκοπεί στην έγκυρη απογραφή της προσβασιμότητας
των υποδομών και υπηρεσιών εντός της περιοχής παρέμβασης, μέσω συστηματικής συλλογής
πληροφοριών και στοιχείων προσβασιμότητας για όλους, βάσει ενός άρτιου συστήματος αξιολόγησης και
με τη χρήση ειδικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της καταγραφής και των απαραίτητων
αυτοψιών-συνεντεύξεων.
Δηλαδή, αφορά σε βιβλιογραφική έρευνα καθώς και σε επί τόπου αυτοψίες σε βασικές υπηρεσίες, σε
βασικές υποδομές, σε επιλεγμένα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και ανοικτούς και πράσινους
χώρους, καθώς και επιλεγμένους δρόμους-πεζοδρόμους του βασικού δικτύου διαδρομών εντός της
περιοχής εφαρμογής ΣΒΑΑ, στην καταγραφή και αξιολόγηση της προσβασιμότητάς τους σε άτομα με
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αναπηρία και άτομα γ' ηλικίας, και στη συλλογή φωτογραφιών, σχεδίων, και λοιπών πληροφοριών,
χρήσιμων τόσο για τους επισκέπτες της περιοχής όσο και για τους πολίτες που ζουν σε αυτή.
Στο πλαίσιο της Ενότητας αυτής θα συσταθούν και καταρτιστούν κατάλληλα τοπικές ομάδες για τη
διεξαγωγή αυτοψιών και ελέγχων.
Οι ομάδες που θα συσταθούν από τον Ανάδοχο θα αναλάβουν:


τη συλλογή νέων στοιχείων και πληροφοριών για προσβασιμότητα σε χώρους και υπηρεσίες,
κατόπιν καταγραφής σημείων, συλλογής στοιχείων, και αυτοψιών προσβασιμότητας, και



την προώθηση πληροφοριακού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης σε φορείς και επιχειρήσεις
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να οργανώσει και συντονίσει τοπικές ομάδες για τη διεξαγωγή αυτοψιών για τη
συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για ταξιδιώτες και πολίτες με αναπηρία / μειωμένη κινητικότητα
και άτομα γ’ ηλικίας μέσω και ειδικότερα αναφορικά με:


Υποδομές και εγκαταστάσεις (κτίρια), των υπηρεσιών, επιχειρήσεων, κ.λπ.



Το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών (ηλ-υπηρεσίες, ιστοσελίδες, υλικό πληροφόρησης,
πολιτικές, κ.λπ.).



Επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού (σε σχέση με την εξυπηρέτηση / συναλλαγή με άτομα με
αναπηρία/μειωμένη κινητικότητά και γ’ ηλικία)



Εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πλατείες, πεζόδρομοι, κ.λπ.)



Βασικά μέσα μεταφοράς καθώς και βασικές υποδομές



Αξιοθέατα και σημεία πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στα μνημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς, στις παραλίες με γαλάζιες σημαίες, στους αρχαιολογικούς – ιστορικούς
χώρους, στους θρησκευτικούς χώρους, κ.λπ.)



Εξειδικευμένες υποδομές για άτομα με αναπηρία



Ειδικές διαδρομές, εκδρομές, περίπατοι εντός και εκτός πόλης

Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
1. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και υποδομές στην περιοχή παρέμβασης, με
έμφαση στο πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα του Δήμου αλλά και τις υπάρχουσες υπηρεσίες
για την εξυπηρέτηση κατοίκων και τουριστών. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν, κωδικοποιηθούν και
αναλυθούν υφιστάμενα δευτερογενή στοιχεία και θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας. Ενδεικτικές πηγές θα αποτελέσουν φορείς που εκπροσωπούν την ομάδα-στόχο,
υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικές υπηρεσίες και οργανισμοί, σχετική βιβλιογραφία κ.ά.
2. Ανάπτυξη άρτιου συστήματος αξιολόγησης της προσβασιμότητας και δημιουργία των
απαραίτητων σχετικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των απαιτούμενων
ενεργειών.
3. Έλεγχος (Ε.Σ.Α.μεΑ.) / Διορθώσεις / Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
4. Εκπόνηση πλάνου εργασιών (επιλογή σημείων και υπηρεσιών για αυτοψίες και συνεντεύξεις) Στελέχωση και εκπαίδευση τοπικών ομάδων εργασίας
5. Εκπόνηση αυτοψιών και δράσεων πεδίου (θα πρέπει διεξαχθεί στοχευμένη και περιορισμένης
κλίμακας πρωτογενής έρευνα σε υποδομές και υπηρεσίες για τη συλλογή των απαραίτητων
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στοιχείων) - Συλλογή – οργάνωση των αποτελεσμάτων - Έκδοση συνοπτικής έκθεσης
πεπραγμένων
6. Παράδοση. Μετά την τελική έγκριση του δείγματος από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να
παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. το σύνολο του υλικού που παράχθηκε και συγκεντρώθηκε στη
διάρκεια των εργασιών που αφορούν σε αυτή την ενότητα, έως και την καταληκτική ημερομηνία
όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π1. Έκθεση σχετικά με την προσβασιμότητα στην περιοχή Τρεις (3) μήνες από την
παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας (ελληνικά)
υπογραφή της σύμβασης
Η έκθεση θα περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά πεπραγμένων
για την ολοκλήρωση της 1ης Ενότητας Εργασίας με πληροφορίες
και στοιχεία (ευρήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας)
σχετικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα της περιοχής
παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας για πολίτες και επισκέπτες με
αναπηρία, γ’ ηλικίας και γενικότερα με μειωμένη κινητικότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η: Ψηφιοποίηση και οργάνωση της συγκεντρωμένης πληροφορίας, των
συλλεχθέντων δεδομένων και του διαθέσιμου πολυμεσικού υλικού
Για την περαιτέρω αξιοποίηση των πληροφοριών και των δεδομένων που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο των
ενεργειών που περιγράφονται παραπάνω, στην 1η Ενότητα, ο Ανάδοχος καλείται να συγκεντρώσει τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν σε μία ενιαία βάση για τις ανάγκες του ΣΒΑΑ Καβάλας, αλλά και για
περαιτέρω μελλοντική / παράλληλη αξιοποίηση.
Αντικείμενο της ενότητας
Η Ενότητα αυτή αφορά στην ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - Μητρώου υπηρεσιών και δομών που
απογράφηκαν και μελετήθηκαν ως προς την προσβασιμότητά τους και την φιλικότητά τους για άτομα με
αναπηρίες και άτομα γ' ηλικίας (βλ. 1η Ενότητα).
Η πληροφορία που θα συγκεντρωθεί από την 1η Ενότητα θα ομογενοποιηθεί και δομηθεί σε ηλεκτρονική
βάση δεδομένων ώστε να είναι διαχειρίσιμη και κατάλληλη για ενσωμάτωση σε τρίτα συστήματα (portals,
κ.λπ.), και ειδικά στη δυναμική πολυκαναλική εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές του Δήμου
Καβάλας (Σημείωση: Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει τη τεχνική συμβατότητα
της λύσης με το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και
πολιτών του Δήμου Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που έχει υποβληθεί στη ΓΓΨΔ&ΑΔ για αξιολόγηση στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΜΘ69 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης).
Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων όσο και την
περαιτέρω εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και διαχείρισής της.
Στα πλαίσια αυτά, και για την υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η
καταχώρηση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων, ο έλεγχος της πληρότητας και ορθότητά τους,
και η στατιστική επεξεργασία με την παραγωγή των αντίστοιχων πινάκων και γραφημάτων.
Η βάση δεδομένων που θα σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και εμπλουτισθεί στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να
παρέχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικότητες:
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Δυνατότητα καταχώρησης του συνόλου των απαιτούμενων από Ε.Σ.Α.μεΑ. στοιχείων –
πληροφοριών προσβασιμότητας. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αντίστοιχα πεδία της βάσης
δεδομένων από τον Ανάδοχο και θα είναι στη διάθεση των στελεχών της Ε.Σ.Α.μεΑ. για
επιβεβαίωση, παρακολούθηση (monitoring) και εξαγωγή των απαιτούμενων αναφορών
(reporting).



Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές
(κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, power point, κ.ά.)



Δυνατότητα επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων από τους διαχειριστές του συστήματος
πριν τη δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών χρηστών και την απόδοση των κωδικών
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους χρήστες.



Δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων του προσωπικού προφίλ από
τους ίδιους τους χρήστες ακόμα και μετά τη δημιουργία των λογαριασμών πρόσβασης (user
accounts).



Δυνατότητα καθορισμού και εκτέλεσης παραμετρικών αναζητήσεων στη βάση δεδομένων με
εισαγωγή των απαιτούμενων συνδυαστικών κριτηρίων αναζήτησης.



Καταχώρηση στοιχείων και στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα, και υποστήριξη
πολυγλωσσικού περιεχομένου περισσοτέρων από 2 γλωσσών.



Η γλώσσα του περιβάλλοντος διεπαφής της σχετικής λειτουργικότητας (αναζητήσεις, προβολή,
επεξεργασία στοιχείων) θα πρέπει να ταυτίζεται ανά πάσα στιγμή με τη γλώσσα στην οποία έχει
επιλέξει ο χρήστης (ελληνικά ή αγγλικά).



Δυνατότητα παραμετροποίησης για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους χρήστες της χωρίς
την παρέμβαση του αναδόχου.

Το ψηφιακό περιεχόμενο (δεδομένα, ψηφιακές φωτογραφίες, κ.λπ.) που θα παραχθεί στο πλαίσιο του
έργου θα πρέπει να είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε. (υπ. αριθμ. πρωτ. 5341/16.04.2018
επιστολή της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής
Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20142020») σχετικά με την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου (Open Data) και τη δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησής του. Επίσης, προτείνεται το παραγόμενο ψηφιακό περιεχόμενο όσο και τα
συστήματα απόθεσης, οργάνωσης και διάθεσής του να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας, ποιότητας, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ).
Στις προσφορές τους οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης,
τις υποδομές φιλοξενίας και τα εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης της ζητούμενης βάσης.
Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
1. Σχεδιασμός της Βάσης δεδομένων – και ανάπτυξη δοκιμαστικής έκδοσης της βάσης - Παρουσίαση
2. Έλεγχος (Ε.Σ.Α.μεΑ.) / Διορθώσεις / Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
3. Εισαγωγή στοιχείων και δεδομένων για εισαγωγή στη Βάση δεδομένων
4. Έλεγχος (Ε.Σ.Α.μεΑ.) / Διορθώσεις / Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
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5. Εκπαίδευση επιλεγμένων στελεχών του φορέα λειτουργίας στη χρήση/διαχείριση της βάσης.
6. Παράδοση. Μετά την τελική έγκριση από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την
τελική έκδοση του πηγαίου κώδικα και του σχήματος της βάσης δεδομένων και των περιεχομένων
της (Βάση Δεδομένων), με οδηγίες ενσωμάτωσης / διασύνδεσης με τρίτα συστήματα (Έκθεση) και
αναλυτική τεκμηρίωση μέσω διαδραστικού μηχανισμού εκτέλεσης όλων των μεθόδων της
ενσωμάτωσης / διαχείρισης που θα αναπτυχθούν βάσει προδιαγραφών openAPI, στην Ε.Σ.Α.μεΑ.,
σε μέσο της επιλογής του, έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα
που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π2. Μια (1) βάση δεδομένων με πληροφορίες, στοιχεία και Τέσσερις (4) μήνες από
πολυμεσικό υλικό σχετικά με την προσβασιμότητα της την
υπογραφή
της
περιοχής παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας (ελληνικά), με σύμβασης
οδηγίες ενσωμάτωσης / διασύνδεσης με τρίτα συστήματα
(ελληνικά)
Η εν λόγω βάση, σε σχέση με τα περιεχόμενα του Οδηγού, θα
περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων των αυτοψιών, ως
αναλυτικότερη παρουσίαση, με περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την προσβασιμότητα και τις ποιότητα των υπηρεσιών
στο σύνολο της περιοχής, οι οποίες θα καταστούν διαθέσιμες
στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης μέσω της
διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές του Δήμου
Καβάλας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3η: Δημιουργία Πληροφοριακού Οδηγού σε μορφή ηλεκτρονικού εντύπου έτοιμου
προς εκτύπωση και ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικά μέσα
Ένα ταξίδι, μπορεί να ακούγεται απλό και ευχάριστο για όλους, όμως για τα άτομα με αναπηρία, η κάθε
μετακίνηση είναι μια μεγάλη πρόκληση, σωματική και ψυχολογική. Δημιουργώντας ένα πλήρη οδηγό
προσβασιμότητας, επιδιώκεται η παρότρυνση και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους. Σημαντικότερη όμως παράμετρος είναι ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κίνητρα
για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους να βγουν από το σπίτι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην
κοινωνικοποίηση τους και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Η Ενότητα αυτή αφορά στη δημιουργία και ηλεκτρονική έκδοση ενός Οδηγού σε ελληνικά και αγγλικά με
πληροφορίες προσβασιμότητας για την περιοχή εφαρμογής του ΣΒΑΑ που θα απευθύνεται στα άτομα με
αναπηρία και πιο συγκεκριμένα στα άτομα με κινητικές αναπηρίες, στα άτομα με αισθητηριακές
αναπηρίες (τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης, κωφά και βαρήκοα άτομα), αλλά και
γενικότερα σε άτομα μειωμένης κινητικότητας (άτομα γ' ηλικίας, οικογένειες με μικρά παιδιά, κ.λπ.).
Ο Οδηγός (περίπου 50 σελίδες) θα παρουσιάζει περιληπτικά τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας της
περιοχής παρέμβασης της ΣΒΒΑ Καβάλας, με στοιχεία που θα συλλεχθούν (1η Ενότητα) και
ψηφιοποιηθούν (2η Ενότητα).
Η αναλυτικότερη παρουσίαση, με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα και τις
ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο της περιοχής, οι οποίες δε θα συμπεριληφθούν σε αυτήν τη σύντομη
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έκδοση, θα είναι διαθέσιμη μέσω της διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές που θα αναπτύξει ο
Δήμος Καβάλας, η οποία και θα αξιοποιεί τη βάση δεδομένων της 2ης Ενότητας.
Στόχος του Οδηγού
Στόχος είναι ο Οδηγός αυτός να εξυπηρετήσει τόσο τους πολίτες όσο και τους πιθανούς επισκέπτες της
περιοχής πριν και κατά την επίσκεψή τους (ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εξυπηρετούνται τόσο στον
προγραμματισμό διακοπών, μικρών αποδράσεων, επισκέψεων σε τοπικά αξιοθέατα, και σχολικών
εκδρομών, όσο και στη διοργάνωση συνεδρίων, αλλά και σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης, τουρισμού
υγείας και ευεξίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους ταξιδιού), και γενικότερα να αποτελέσει σημαντικό
στοιχείο που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και να τους ενθαρρύνει να κάνουν χρήση της
εφαρμογής κινητών για ταξιδιώτες, όπου θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των καταγεγραμμένων
πληροφορίων (με διαδραστικούς χάρτες, φωτογραφικό υλικό, αναλυτικές εκθέσεις αυτοψιών, κ.λπ.).
Ο Οδηγός θα παραχθεί σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για μελλοντική έκδοση σε έντυπη μορφή), αλλά
και σε διάφορες εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές (βλ. 4η Ενότητα).
Ο Οδηγός θα διατίθεται δωρεάν, μέσω διάφορων διαδικτυακών χώρων (π.χ., του Δήμου Καβάλας, της
Δημωφέλειας, της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ.λπ.).
Περιεχόμενα
Η θεματολογία του Οδηγού θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:


Αστικό ιστό και εξοπλισμό της πόλης



Διαμονή



Μετακινήσεις (ταξίδι - εκδρομές - καθημερινές μετακινήσεις)



Προσβάσιμες εξυπηρετήσεις, όπως προσβάσιμα WC και θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ



Αξιοθέατα, μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (με έμφαση στα μνημεία πολιτιστικής
κληρονομιάς, στις παραλίες με γαλάζιες σημαίες, στους αρχαιολογικούς ιστορικούς χώρους, στους
θρησκευτικούς χώρους κ.λπ.)



Πολιτιστικές δραστηριότητες-Θέατρα – Κινηματογράφους



Τοπικές υπηρεσίες (του Δήμου, τουριστική αστυνομία κ.λπ.)



Ιατρικές υπηρεσίες (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κ.λπ.)



Εστίαση και διασκέδαση



Αγορά και εμπορικά καταστήματα

 Αθλητικές δραστηριότητες και χόμπι.
Στον Οδηγό, θα πρέπει να γίνεται εκτενώς χρήση κωδικών QR (Quick Response Codes). Οι κωδικοί QR είναι
μια μορφή barcode και αποτελούν έναν εύκολο τρόπο σύνδεσης του περιεχομένου του έντυπου οδηγού
με πρόσθετες πληροφορίες, φωτογραφίες, κλπ. που θα υπάρχουν διαθέσιμες online στο προαναφερθέν
«Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας».
Οι αναγνώστες θα μπορούν, εφόσον έχουν εγκατεστημένη στο κινητό ή στο tablet τους κατάλληλη
εφαρμογή η οποία «διαβάζει» κωδικούς QR, να χρησιμοποιήσουν την κάμερα της συσκευής τους για να
σκανάρουν σε δευτερόλεπτα την εικόνα του κωδικού ενός σημείου ενδιαφέροντος (π.χ., ενός μουσείου)
και να μεταφερθούν αυτόματα μέσα από τον πλοηγό του κινητού στη αντίστοιχη ιστοσελίδα που θα
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περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το εν λόγω σημείο (φωτογραφίες, αναλυτική αναφορά
προσβασιμότητας, χάρτες, σχόλια και βαθμολογίες άλλων επισκεπτών, κλπ.).
Απαιτούμενη εμπειρία - τεχνογνωσία
Η έκδοση ενός Οδηγού προσβασιμότητας είναι ένα πολύπλοκο έργο που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία.
Οποιαδήποτε ασάφεια μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες του εγχειριδίου σε μεγάλη σωματική και
ψυχολογική ταλαιπωρία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει τα εξής:


Να υπάρχει άρτια γνώση και επιτήρηση σε κάθε στάδιο του Έργου από κατάλληλη ομάδα
εμπειρογνωμόνων.



Να τηρούνται στο έπακρο οι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί νόμοι καθώς και οι κανονισμοί που
αφορούν την προσβασιμότητα.



Να γίνουν οι αυτοψίες από άρτια εκπαιδευμένα άτομα (1η Ενότητα).



Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα πρέπει να προβληθούν στο έντυπο με τρόπο εύχρηστο και
συνοπτικό χωρίς να παραλείπονται σημαντικές πληροφορίες.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιμέλεια του εντύπου και γενικότερα στο συντονισμό όλων
των ενεργειών που απαιτεί μία ποιοτική έκδοση, καθότι θα καθορίσουν τη μορφή του τελικού προϊόντος
και θα εξασφαλίσουν την παραγωγή ενός καλαίσθητου και λειτουργικού ηλεκτρονικού εντύπου.
Η ευρεία αναγνωσιμότητα δεν πρέπει να είναι δευτερεύουσας σημασίας κατά την παραγωγή. Θα πρέπει
εξαρχής να αποτελεί προτεραιότητα του σχεδιασμού των εντύπων.
Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
1. Ανάλυση – επεξεργασία ευρημάτων (βλ. 1η και 2η Ενότητα εργασίας): Η φάση αυτή περιλαμβάνει
την ανάλυση και ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων και των ευρημάτων και στη συνέχεια τη
διατύπωση των αρχικών περιγραφών.
2. Σχεδιασμός - Προδιαγραφές - Περιεχόμενα: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη σαφή οριοθέτηση
του αντικειμένου του οδηγού και τον σαφή προσδιορισμό των στόχων του. Ανάλυση του δήμου,
ως προς τις υποδομές και υπηρεσίες του με έμφαση στα τουριστικά ενδιαφέροντα που
παρουσιάζει.
3. Έλεγχος (Ε.Σ.Α.μεΑ.) / Διορθώσεις / Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
4. Συγγραφή των περιεχομένων του Οδηγού στα ελληνικά: Η φάση αυτή αφορά αποκλειστικά στη
συγγραφή, επιμέλεια και έκδοση των τελικών κειμένων και περιεχομένων (φωτογραφίες, κ.λπ.)
του Οδηγού.
5. Μετάφραση - επιμέλεια των περιεχομένων του Οδηγού στα αγγλικά: Η φάση αυτή αφορά
αποκλειστικά στη μετάφραση, επιμέλεια και έκδοση των τελικών κειμένων του Οδηγού στα
Αγγλικά.
6. Έλεγχος (Ε.Σ.Α.μεΑ.) / Διορθώσεις / Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
7. Παραγωγή του τελικού οδηγού σε ελληνικά – αγγλικά (σε κατάλληλη μορφή για μελλοντική
επίσημη έκδοση σε έντυπη μορφή και προς ψηφιακή προσβασιμοποίηση -βλ. 4η Ενότητα). Η
διαδικασία της παραγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
-

Δημιουργία του αρχικού θέματος και καθορισμό της αισθητικής διάταξης (αγγλ. layout) και
εικαστική πρόταση για το εξώφυλλο, εσωτερικό, κ.λπ.
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-

Σελιδοποίηση (καθορισμός της διάταξης των σελίδων)

-

Στοιχειοθεσία (μορφοποίηση κειμένων, επεξεργασία εικόνων, πινάκων, διαγραμμάτων,
εξισώσεων, ειδικών συμβόλων, κ.λπ.).

-

Έλεγχο - Διορθώσεις - Βελτιστοποίηση αναγνωσιμότητας / προσβασιμότητας (επί των
στοιχειοθετημένων κειμένων).
8. Προεκτύπωση (ως δείγμα)
9. Έλεγχος (Ε.Σ.Α.μεΑ.) / Διορθώσεις / Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
10. Παράδοση (συσκευασία, μεταφορά). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD ή USB), τα αρχεία των τελικών πηγαίων αρχείων (αγγλ.
source file) προς αναπαραγωγή σε επεξεργάσιμη μορφή κατάλληλη για μελλοντική επανέκδοση
από την Ε.Σ.Α.μεΑ., έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα παραδοτέα
στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π3. Οδηγός του Δήμου Καβάλας με πληροφορίες Πέντε (5) μήνες από την
προσβασιμότητας για όλους, σε μορφή ηλεκτρονικού εντύπου υπογραφή της σύμβασης
έτοιμη προς συμβατική εκτύπωση και ενσωμάτωση σε
ηλεκτρονικά μέσα (ελληνικά – αγγλικά)
Η έκδοση αυτή θα πρέπει να είναι φιλική για άτομα με δυσκολίες
ανάγνωσης (αναγνώστες με περιορισμούς / αναπηρίες).
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4η: Αναπαραγωγή (μεταγραφή) του Πληροφοριακού Οδηγού σε ισοδύναμες
εναλλακτικές ψηφιακές μορφές
Ο Οδηγός του Υποέργου 1 θα πρέπει, όπως όλα τα αποτελέσματα της Πράξης, να καταστεί προσβάσιμος
για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, κ.λπ.
Το ζήτημα
Ορισμένοι χρήστες μπορεί να μην είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε κάποια έγγραφα αν δεν είναι σε
προσβάσιμη μορφή. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας μιας ιστοσελίδας (προσβάσιμου CSS, HTML,
κλπ.), αν και απαραίτητη, δεν αρκεί όταν κάποιος έχει αναρτήσει σε αυτή διάφορα ηλεκτρονικά έγγραφα
(PDF, Word, κλπ) τα οποία είναι μη αναγνώσιμα ή προβληματικά π.χ., για ένα τυφλό χρήστη με αναγνώστη
οθόνης. Μάλιστα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το πρόβλημα της μη προσβασιμότητας του περιεχομένου
του παγκόσμιου ιστού, οφείλεται σήμερα ακριβώς σε αυτό το ζήτημα: τη μη προσβασιμότητα των
διάφορων αρχείων που αναρτώνται σε αυτόν προς μεταβίβαση από τους χρήστες, τα οποία συχνά
αποτελούν βασικό ενδιάμεσο βήμα, αν όχι την ουσία, στη χρήση ή λειτουργία μιας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας (π.χ., συμπλήρωση μια φόρμας σε μορφή PDF ή Word, παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας
έρευνας, κ.λπ.).
Το πρόβλημα αυτό έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς, και οι εταιρίες και οργανισμοί που θέτουν τα
σχετικά πρότυπα των αρχείων κάνουν σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπισή του. Έτσι πλέον
προσφέρονται ικανές δυνατότητες για τη δημιουργία προσβάσιμων ηλεκτρονικών εγγράφων, και η
ακαδημαϊκή κοινότητα εργάζεται καθημερινά στην αξιολόγησή αυτών, στη παροχή οδηγιών για τη
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δημιουργία προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων καθώς και για την επιδιόρθωση μη προσβάσιμων
ηλεκτρονικών εγγράφων.
Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα ενότητα αναλαμβάνει να διασφαλίσει την ηλεκτρονική προσβασιμότητα
του Οδηγού, ώστε να επιτρέπεται ή άμεση και ανεξάρτητη ανάγνωσή του από όλους τους πολίτες, χωρίς
να εγείρονται ζητήματα απουσίας προσβασιμότητας και δημιουργίας διακρίσεων.
Αντικείμενο της Ενότητας
Στην Ενότητα αυτή, ο Οδηγός που θα παραχθεί στο πλαίσιο της 3ης Ενότητας Εργασίας (ηλεκτρονικό
έντυπο, 50 περίπου σελίδες) θα αναπαραχθεί (μεταγραφεί) σε εναλλακτικές μορφές (Word, PDF, TXT,
MP3, HTML, έκδοση για αμβλύωπες, κλπ.), οι οποίες θα είναι προσβάσιμες και κατάλληλα σχεδιασμένες
για αναγνώστες / χρήστες με αναπηρία και οι οποίες στη συνέχεια θα προωθηθούν και ενσωματωθούν σε
διάφορα προσβάσιμα ψηφιακά μέσα. Στη φάση αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα και η
χρηστικότητα των παρεχόμενων εναλλακτικών μορφών σε σχέση με τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών /
αναγνωστών με αναπηρία.
Οι ισοδύναμες εναλλακτικές ηλεκτρονικές / ψηφιακές μορφές του Οδηγού θα πρέπει να εκδοθούν σε δυο
γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά και να είναι κατάλληλες για χρήση από διάφορους τύπους χρηστών με
αναπηρία (τυφλά άτομα, άτομα με μειωμένη όραση, χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών κ.λπ.).
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται:


επιδιόρθωση των πηγαίων ψηφιακών αρχείων του Οδηγού (π.χ. αρχεία MS Office) και
επεξεργασία και αποκατάσταση της προσβασιμότητας φωτογραφιών, εικόνων, γραφημάτων,
χαρτών, και λοιπών στοιχείων του Οδηγού, κλπ. με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές
πρακτικές για την προσβασιμοποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων (βλ. οδηγίες της Microsoft, της
Adobe, του Section 508, του Digital Office Document (ADOD) Project, της European Blind Union
(EBU), κλπ.), και παραγωγή του Οδηγού σε μορφή προσβάσιμου ηλεκτρονικού εντύπου MS Word
και Adobe PDF (μορφότυπα DOCX και PDF),



δημιουργία διάφορων εναλλακτικών, ισοδύναμων, προσβάσιμων ψηφιακών μορφών, όπως
ισοδύναμη μορφή απλού κειμένου (μορφότυπο TXT), ισοδύναμη ακουστική έκδοση (μορφότυπο
MP3) με συνθετική φωνή μέσω τεχνολογίας ΤΤS (αγγλ. text-to-speech), ισοδύναμη μορφή
προσβάσιμου HTML σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, επίπεδο συμμόρφωσης AA (μορφότυπο
HTML), και ισοδύναμη έκδοση έτοιμη προς εκτύπωσης για αμβλύωπες (αγγλ. Large Print- ready),
με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές για τη προσβασιμοποίηση (βλ. οδηγίες
της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C), της UK Association of Accessible fortmats (UKAAF),
της European Blind Union (EBU), του Canadian National Institute for the Blind (CNIB), κ.λπ.), και



έλεγχο προσβασιμότητας και καταλληλότητας των παραγόμενων μορφών / τεκμηρίωση
συμμόρφωσης με οδηγίες και πρότυπα.
Οι εκδόσεις αυτές θα είναι σε μορφή κατάλληλη για να αναρτηθούν στον Ιστό ή/και να διαχυθούν με άλλα
ηλεκτρονικά μέσα (e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων
εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που παρουσιάζουν ειδικότερες
απαιτήσεις πρόσβασης (π.χ. για άτομα με συγκριμένα προβλήματα όραση) είναι επιθυμητές.
Τεχνικές απαιτήσεις
Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι
εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες οδηγίες και καλές πρακτικές για τη
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δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου
Ιστού (W3C) και συγκεκριμένα, όπου αρμόζει, με τη νέα έκδοση 2.0 των ελέγξιμων Οδηγιών για την
Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C
(αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς W3C/WCAG 2.0 - διαθέσιμες και με τη
μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο συμμόρφωσης «AA» ή
ισοδύναμο αυτού.
Γενικά θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και να
διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες,
όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4591/2019 και στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017, και ιδιαίτερα στο σκέλος της
ηχητικής αφήγησης περιεχομένου (ανάλυση αρχείου Waveform >48Khz 16bit sampling rate, Encoding
mp3 >256kbps).
Απαραίτητο βήμα πριν την όποια δημοσιοποίηση των παραγόμενων αρχείων, είναι ο τελικός έλεγχος για
να επιβεβαιωθεί συστηματικά το επίπεδο προσβασιμότητας και η απουσία τυχόν εμποδίων πρόσβασης
και ευχρηστίας για διάφορες κατηγορίες χρηστών με αναπηρία. Στην προσφορά του, θα πρέπει ο
υποψήφιος Ανάδοχος να περιγράψει τις ενέργειές του που αφορούν στον γενικό και ειδικό έλεγχο και
πιστοποίηση της προσβασιμότητας και καταλληλότητας των παραγόμενων εναλλακτικών μορφών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην Προσφορά του, επιπλέον του σχετικού δείγματος που απαιτείται να
συμπεριλάβει, θα πρέπει να προσδιορίσει κατ’ ελάχιστον:


τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, τις τεχνικές που θα εφαρμόσει και τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσει



τις εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές που προτείνει να δημιουργήσει για διάφορες κατηγορίες
χρηστών με αναπηρίες και διάφορες συνθήκες χρήσης, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές
αυτών



το προβλεπόμενο πλάνου ελέγχου, πιστοποίησης και τεκμηρίωσης της προσβασιμότητας και
καταλληλότητας των παραγόμενων μορφών



τυχόν προβλέψεις και εργαλεία για την διευκόλυνση της περαιτέρω ενσωμάτωσης - αξιοποίησης
των παραγόμενων εναλλακτικών μορφών από τρίτα συστήματα.
Τα αναφερόμενα παραπάνω δεν αποκλείουν και τη παρουσίαση οιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο
υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του.
Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
1. Παραγωγή των εναλλακτικών, ισοδύναμων μορφών.
2. Έλεγχος (Ε.Σ.Α.μεΑ.) / Διορθώσεις / Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
3. Προώθηση / ενσωμάτωση αυτών σε διάφορα ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες των εταίρων του ΣΒΑΑ,
εφαρμογές κινητού, ενημερωτικές πύλες, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.).
4. Παράδοση. Μετά την τελική έγκριση του δείγματος από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να
προχωρήσει στην παραγωγή - αναπαραγωγή και έγκαιρη παράδοση του υλικού σε εναλλακτικές,
προσβάσιμες ψηφιακές μορφές έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα
παραδοτέα στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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Π4. Ισοδύναμες εναλλακτικές ψηφιακές / ηλεκτρονικές μορφές Έξι (6) μήνες από την
του Οδηγού, κατάλληλες προς ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικά υπογραφή της σύμβασης
μέσα (ελληνικά – αγγλικά)
Οι μορφές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον
Word, PDF, TXT, MP3, HTML και έκδοση για αμβλύωπες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -Σχέδιο Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Παροχή υποστηρικτικών και μελετητικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης
«Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους»,
στο πλαίσιο της Πράξης
«Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»2014-2020

Στην Αθήνα σήμερα ……………., οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός:
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ), που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής,
οδός Ελ. Βενιζέλου 236, με ΑΦΜ 090204109 και ΔΟ Υ Ηλιούπολης (εφεξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), η οποία
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με το καταστατικό της από τον
Πρόεδρο της Ε.Γ Ιωάννη Βαρδακαστάνη.
Και αφετέρου: ……………………….

Λαμβάνοντας υπόψη
Τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
Τις αποφάσεις:
1. Απόφαση με αριθμ.(Νο) …………………. της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.ΑμεΑ για την
κατακύρωση του διαγωνισμού.
2. Την από ……………. προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων, όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι εξής εργασίες:
7. Μεθοδικός έλεγχος για την καταγραφή της προσβασιμότητας στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής ΒΑΑ Καβάλας, εστιάζοντας σε τρείς βασικούς τομείς: (i) στα ανθρωπογενή στοιχεία
του αστικού περιβάλλοντος της πόλης τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην
καθημερινότητα των κατοίκων, όσο και στην ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών με μειωμένη
κινητικότητα, όπως ο αστικός ιστός, οι μεταφορές, η σήμανση και ο λοιπός αστικός εξοπλισμός, (ii)
στις δημόσιες κτιριακές υποδομές που συνθέτουν το βασικό περιβάλλον της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής της περιοχής (κτίρια δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, κοινωφελών
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις άθλησης, εγκαταστάσεις υγείας, εγκαταστάσεις εκδηλώσεων και
θεαμάτων, εκθεσιακοί χώροι, κ.λπ.), και (γ) στις κτιριακές υποδομές της περιοχής που
χρησιμοποιούν οι επισκέπτες / τουρίστες για την ικανοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών
τουριστικών αναγκών (αξιοθέατα, πύλες εισόδου των επισκεπτών, καταλύματα, κέντρα εστίασης
και ψυχαγωγίας, κ.λπ.). Το βασικό αντικείμενο της εργασίας είναι: (α) η επιλογή και διαμόρφωση
κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την εκπόνηση αυτοψιών για τη συλλογή δεδομένων
(μετρήσεων, φωτογραφιών, κ.λπ.), (β) η συγκρότηση και εκπαίδευση ομάδων ελεγκτών για τις
αυτοψίες, και (γ) ο προγραμματισμός, η εκτέλεση και ο έλεγχος ποιότητας των αυτοψιών.
8. Η οργάνωση και ψηφιοποίηση του συνόλου των συλλεχθέντων στοιχείων, σε μορφή κατάλληλη
για την περεταίρω ενσωμάτωση και αξιοποίησή τους: (i) από τις εφαρμογές του έργου
«Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου
Καβάλας» (βλ., Πράξη 10), και (ii) στον πληροφοριακό «Οδηγό για κάτοικους και επισκέπτες με
μειωμένη κινητικότητα του Δήμου Καβάλας» (βλ. επόμενη εργασία). Το βασικό αντικείμενο της
εργασίας είναι: (α) η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και οργάνωση των δεδομένων, (β) η δημιουργία
βάσης δεδομένων, και (γ) η καταχώρηση των δεδομένων στη βάση.
9. Η δημιουργία προσβάσιμου «Οδηγού για κάτοικους και επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα του
Δήμου Καβάλας», ο οποίος θα συγκεντρώνει, σύμφωνα με τα ευρήματα των αυτοψιών, τις
επιλογές της πόλης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Το βασικό αντικείμενο της εργασίας
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είναι: (α) η σχεδίαση του Οδηγού και η διασύνδεσή του περιεχομένου του μέσω χρήσης QR Codes
με τα συστήματα της Πράξης 10, (β) η μετάφραση και επιμέλεια του Οδηγού σε ελληνικά και
αγγλικά, (γ) η έκδοση του Οδηγού σε μορφή προσβάσιμου ηλεκτρονικού εντύπου, (δ) η
μεταγραφή του Οδηγού σε εναλλακτικές, ισοδύναμες, ψηφιακές μορφές για αναγνώστες με
αναπηρίες διαφόρων κατηγοριών, (ε) η διάχυση του Οδηγού, σε όλες του τις μορφές, για την
προώθηση / ενσωμάτωσή του σε διάφορα ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες, εφαρμογές κινητού,
ενημερωτικές πύλες, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.).

Άρθρο 2
Διάρκεια
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της παρούσας έως την ………… Η ισχύς της
παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του
τελευταίου παραδοτέου.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου. Ειδικότερα οφείλει να
φέρει σε πέρας το ανατεθέν έργο μέσα στα χρονικά πλαίσια του άρθρου 2 και σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας σύμβασης και της προσφοράς του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες και τις διατάξεις εφαρμογής του έργου.
2. Ο Ανάδοχος ενημερώνει αμελλητί γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή για την πρόοδο του έργου, για τυχόν
προβλήματα και για οποιοδήποτε γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την εκτέλεση της
Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή δεν έχει ως συνέπεια την υπό οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης
του για λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία με το
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, στα αρμόδια εθνικά και
κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, όποτε του ζητηθεί και καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, κάθε στοιχείο που
αφορά σε ενέργειες σχετικές με το Έργο. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: φορολογικά στοιχεία,
δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία αντίστοιχα της πορείας του φυσικού αντικειμένου του έργου κλπ,
Σελίδα 74

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

καθώς και να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων αρμοδίων εθνικών
και κοινοτικών οργάνων.
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους (πλην τυχόν υπεργολάβων που έχουν δηλωθεί
στην τεχνική προσφορά) οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, που απορρέουν από την παρούσα.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο από το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνής διατάξεις περιβαλλοντικού,
εργατικού και κοινωνικού δικαίου.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο
στο έργο του.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές
πληροφοριών της και να συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείου
απαραίτητου για το έργο του.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών προς τον Ανάδοχο
σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και τις προβλέψεις περί του τρόπου πληρωμής της παρούσας
σύμβασης.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των κονδυλίων από την
υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA
2014 – 2020 και αυτό δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του και την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος.

Άρθρο 5
Έργο του Αναδόχου
οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διακρίνονται στις ακόλουθες Ενότητες
Εργασιών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η: Συλλογή πληροφοριών προσβασιμότητας και φιλικότητας για άτομα με
αναπηρίες και άτομα γ’ ηλικίας
Η πόλη της Καβάλας στην καρδιά της Ανατολικής Μακεδονίας, είναι μια ιστορική, πανέμορφη πόλη,
αμφιθεατρικά χτισμένη δίπλα στη θάλασσα, που συνδυάζει όλα όσα μπορούν να συγκινήσουν έναν
απαιτητικό επισκέπτη. Βουνό και θάλασσα, γραφικότητα και σύγχρονη ζωή, αρχαιολογικές περιηγήσεις
για συναρπαστικές εκδρομές, πολιτιστική δράση και ηρεμία μέσα στη φύση.
Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των γεωφυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, ανά καιρούς ο
δήμος και οι τοπικές αρχές ανέπτυξαν διάφορες δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των
πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών που διαθέτουν και τη στοχευμένη προβολή αυτών στη διεθνή
αγορά του τουρισμού.

Το ζήτημα
Είναι δεδομένο πως ένας τουριστικός προορισμός, μια υπηρεσία ή ένα σημείο τουριστικού
ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τα επίπεδα προσβασιμότητάς τους, όσο δεν υποστηρίζεται από
αξιόπιστες πληροφορίες προσβασιμότητας και ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες να διατίθενται στους
δυνητικούς ταξιδιώτες, ειδικά πριν από την επίσκεψη της περιοχής, δεν θα είναι ποτέ σε θέση να
προσελκύσει πολλούς επισκέπτες με αναπηρία και γ’ ηλικίας με ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας και
προτιμήσεις, καθώς οι πληθυσμοί αυτοί τείνουν να μελετούν και σχεδιάζουν προσεκτικά τα ταξίδια τους
εκ των προτέρων ώστε να αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε άβολες ή ακόμα και επικίνδυνες για την
ασφάλειά τους καταστάσεις (π.χ., σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, για 71% περίπου των ατόμων με
αναπηρία τη μεγαλύτερη σημασία στην επιλογή προορισμού έχει η οργάνωση του ταξιδιού:
προετοιμασία, πληροφόρηση, κράτηση). Δηλαδή, ένας τουριστικός προορισμός, ανεξάρτητα από το αν
είναι προσβάσιμος ή όχι, αν δεν επικοινωνεί αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς του,
τότε καθίσταται επί της ουσίας μη προσπελάσιμος - επιλέξιμος. Εντούτοις, ένας προορισμός με καλές,
ακριβείς πληροφορίες για όλους τους τύπους αναπηρίας, ακόμη και αν η προσβασιμότητά του δεν είναι η
βέλτιστη δυνατή (δηλαδή για όλους), θα ενθαρρύνει σαφώς περισσότερα άτομα να εξετάσουν την ιδέα
μιας επίσκεψης στις εν λόγω περιοχές.

Αντικείμενο της ενότητας
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Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην απογραφή της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών
(συμβατικών και ηλεκτρονικών) εντός της περιοχής παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας, με έμφαση στο
σύνολο του τουριστικού προϊόντος του δήμου (μεταφορές, διαμονή, αξιοθέατα, εστίαση, αγορά,
υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, κ.λπ), μέσω συστηματικής συλλογή
πληροφοριών και στοιχείων προσβασιμότητας για όλους, βάσει ενός άρτιου συστήματος αξιολόγησης και
με τη χρήση ειδικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της καταγραφής και των απαραίτητων
αυτοψιών-συνεντεύξεων. Δηλαδή, αφορά σε βιβλιογραφική έρευνα καθώς και σε επί τόπου αυτοψίες σε
βασικές υπηρεσίες, σε βασικές υποδομές, σε επιλεγμένα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς και ανοικτούς
και πράσινους χώρους, καθώς και επιλεγμένους δρόμους-πεζοδρόμους του βασικού δικτύου διαδρομών
εντός της περιοχής εφαρμογής ΣΒΑΑ, στην καταγραφή και αξιολόγηση της προσβασιμότητάς τους σε
άτομα με αναπηρία και άτομα Γ’ ηλικίας, και στη συλλογή φωτογραφιών, σχεδίων, και λοιπών
πληροφορίων, χρήσιμων τόσο για τους επισκέπτες της περιοχής όσο και για τους πολίτες που ζουν σε
αυτή.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να οργανώσει και συντονίσει τοπικές ομάδες για τη διεξαγωγή αυτοψιών και
ελέγχων δομές και υπηρεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος, φυσικού κάλλους, και γενικότερα τουριστικού
ενδιαφέροντος εντός του Δήμου για τη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για ταξιδιώτες και πολίτες
με αναπηρία / μειωμένη κινητικότητα και άτομα γ’ ηλικίας μέσω και ειδικότερα αναφορικά με:


Υποδομές και εγκαταστάσεις (κτίρια), των υπηρεσιών, επιχειρήσεων, κ.λπ.



Το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών (ηλ-υπηρεσίες, ιστοσελίδες, υλικό πληροφόρησης,
πολιτικές, κ.λπ.).



Επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού (σε σχέση με την εξυπηρέτηση / συναλλαγή με άτομα με
αναπηρία/μειωμένη κινητικότητά και γ’ ηλικία)



Εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πλατείες, πεζόδρομοι, κ.λπ.)



Βασικά μέσα μεταφοράς καθώς και βασικές υποδομές



Αξιοθέατα και σημεία πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος (με έμφαση στα μνημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς, στις παραλίες με γαλάζιες σημαίες, στους αρχαιολογικούς – ιστορικούς
χώρους, στους θρησκευτικούς χώρους, κ.λπ.)



Εξειδικευμένες υποδομές για άτομα με αναπηρία



Ειδικές διαδρομές, εκδρομές, περίπατοι εντός και εκτός πόλης

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη στελέχωση και εκπαίδευση των τοπικών ομάδων οι οποίες,
αφού εκπαιδευτούν κατάλληλα, θα αναλάβουν:
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τη συλλογή νέων στοιχείων εντός και στα περίχωρα του Δήμου και πληροφοριών για
προσβασιμότητα σε χώρους και υπηρεσίες, κατόπιν καταγραφής σημείων, συλλογής στοιχείων,
και αυτοψιών προσβασιμότητας (σε δημόσιους χώρους, τοποθεσίες, υπηρεσίες, μεταφορές,
ιδιώτες πάροχους , παραλίες, κ.λπ.), και



την προώθηση πληροφοριακού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης σε φορείς & επιχειρήσεις
(αφίσες, οδηγοί για ταξιδιώτες, έντυπο υλικό του μηχανισμού απογραφής-αξιολόγησης, κ.λπ.).

Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
7. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και υποδομές στην περιοχή παρέμβασης, με
έμφαση στο πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα του Δήμου αλλά και τις υπάρχουσες υπηρεσίες
για την εξυπηρέτηση κατοίκων και τουριστών. Βιβλιογραφική έρευνα: Θα πρέπει να
συγκεντρωθούν, κωδικοποιηθούν και αναλυθούν υφιστάμενα δευτερογενή στοιχεία και θα
πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ενδεικτικές πηγές θα αποτελέσουν φορείς που
εκπροσωπούν την ομάδα-στόχο, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικές υπηρεσίες και
οργανισμοί, σχετική βιβλιογραφία κ.ά.
8. Ανάπτυξη άρτιου συστήματος αξιολόγησης της προσβασιμότητας και δημιουργία των
απαραίτητων σχετικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των απαιτούμενων
ενεργειών.
9. Εκπόνηση πλάνου εργασιών (επιλογή σημείων και υπηρεσιών για αυτοψίες και συνεντεύξεις)
10. Στελέχωση και εκπαίδευση τοπικών ομάδων εργασίας
11. Εκπόνηση αυτοψιών και δράσεων πεδίου (θα πρέπει διεξαχθεί στοχευμένη και περιορισμένης
κλίμακας πρωτογενής έρευνα σε υποδομές και υπηρεσίες για τη συλλογή των απαραίτητων
στοιχείων)
12. Έκδοση συνοπτικής έκθεσης πεπραγμένων
13. Συλλογή – οργάνωση των αποτελεσμάτων
14. Παράδοση (συσκευασία, μεταφορά).
Μετά την τελική έγκριση του δείγματος από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην
Ε.Σ.Α.μεΑ. το σύνολο του υλικού που παράχθηκε και συγκεντρώθηκε στη διάρκεια των εργασιών που
αφορούν σε αυτή την ενότητα, έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα
παραδοτέα στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Πληροφορίες και στοιχεία (ευρήματα)

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

προσβασιμότητας και φιλικότητας για άτομα με
αναπηρίες και άτομα γ’ ηλικίας στην περιοχή
παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας (Ελληνικά) –
Έκθεση πεπραγμένων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2η: Ψηφιοποίηση και οργάνωση της συγκεντρωμένης πληροφορίας, των
συζευχθέντων δεδομένων και του διαθέσιμου πολυμεσικού υλικού (Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης
δεδομένων)
Για την περαιτέρω αξιοποίηση των πληροφοριών και των δεδομένων που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο των
ενεργειών που περιγράφονται παραπάνω, στην 1η Ενότητα, ο Ανάδοχος καλείται να χρησιμοποιήσει τα
υπάρχοντα δεδομένα και να τα συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση για τις ανάγκες του ΣΒΑΑ Καβάλας, αλλά
και για περαιτέρω μελλοντική / παράλληλη αξιοποίηση.

Αντικείμενο της ενότητας
Ειδικότερα, αφορά στην ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων - Μητρώου υπηρεσιών και δομών που
απογράφθηκαν και μελετήθηκαν ως προς την προσβασιμότητά τους και την φιλικότητά τους για άτομα με
αναπηρίες και άτομα γ’ ηλικίας (βλ. 1η Ενότητα). Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον λειτουργικό και τεχνικό
σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων όσο και την περαιτέρω εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας και
διαχείρισής της.
Η πληροφορία που θα συγκεντρωθεί από την 1η Ενότητα θα πρέπει να ομογενοποιηθεί και να δομηθεί
ώστε να είναι διαχειρίσιμη και κατάλληλη για ενσωμάτωση σε τρίτα συστήματα (portals, κ.λπ.) και ειδικά
στην δυναμική πολυκαναλική εφαρμογής για έξυπνες φορητές συσκευές που θα αναπτύξει ο Δήμος
Καβάλας στο πλαίσιο του εν λόγω ΣΒΑΑ.
Στα πλαίσια αυτά, και για την υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η
καταχώρηση, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων, ο έλεγχος της πληρότητας και ορθότητά τους,
και η στατιστική επεξεργασία με την παραγωγή των αντίστοιχων πινάκων και γραφημάτων.
Η βάση δεδομένων που θα σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και εμπλουτισθεί στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να
παρέχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικότητες:
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Δυνατότητα καταχώρησης του συνόλου των απαιτούμενων από Ε.Σ.Α.μεΑ. στοιχείων –
πληροφοριών προσβασιμότητας. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αντίστοιχα πεδία της βάσης
δεδομένων από τον Ανάδοχο και θα είναι στη διάθεση των στελεχών της Ε.Σ.Α.μεΑ. για
επιβεβαίωση, παρακολούθηση (monitoring) και εξαγωγή των απαιτούμενων αναφορών
(reporting).



Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές
(κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash, power point, κ.α.)



Δυνατότητα επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων από τους διαχειριστές του συστήματος
πριν τη δημιουργία των αντίστοιχων λογαριασμών χρηστών και την απόδοση των κωδικών
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους χρήστες.



Δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας συγκεκριμένων δεδομένων του προσωπικού προφίλ από
τους ίδιους τους χρήστες ακόμα και μετά τη δημιουργία των λογαριασμών πρόσβασης (user
accounts).



Δυνατότητα καθορισμού και εκτέλεσης παραμετρικών αναζητήσεων στη βάση δεδομένων με
εισαγωγή των απαιτούμενων συνδυαστικών κριτηρίων αναζήτησης.



Καταχώρηση στοιχείων και στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα



Η γλώσσα του περιβάλλοντος διεπαφής της σχετικής λειτουργικότητας (αναζητήσεις, προβολή,
επεξεργασία στοιχείων) θα πρέπει να ταυτίζεται ανά πάσα στιγμή με τη γλώσσα στην οποία έχει
επιλέξει ο χρήστης (Ελληνικά ή Αγγλικά).

Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
7. Σχεδιασμός της Βάσης δεδομένων – και ανάπτυξη δοκιμαστικής έκδοσης της βάσης - Παρουσίαση
8. Έγκριση/Αλλαγές (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
9. Διορθώσεις
10. Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
11. Εισαγωγή στοιχείων και δεδομένων για εισαγωγή στη Βάση δεδομένων
12. Έγκριση/Αλλαγές (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
13. Διορθώσεις
14. Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
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15. Παράδοση Τελικής Έκδοσης της Βάσης Δεδομένων, με οδηγίες ενσωμάτωσης/διασύνδεσης με
τρίτα συστήματα (εκτυπωμένες και σε ψηφιακή μορφή).
Μετά την τελική έγκριση από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την τελική έκδοση της
βάσης δεδομένων και των περιεχομένων της στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε μέσο της επιλογής του, έως και την
καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα παραδοτέα στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δοκιμαστική έκδοση της βάσης δεδομένων -

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρουσίαση της προτεινόμενης δομής
περιεχομένου
Τελική έκδοση της βάσης δεδομένων, πλήρως

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της

λειτουργική και με την πληροφορία (ελληνικά)

σύμβασης

της 1ης Ενότητας πλήρως ενσωματωμένη Οδηγίες ενσωμάτωσης/διασύνδεσης με τρίτα
συστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3η: Δημιουργία πληροφοριακού οδηγού σε ψηφιακή μορφή, κατάλληλη προς
εκτύπωση και ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικά μέσα
Ένα ταξίδι, μπορεί να ακούγεται απλό και ευχάριστο για όλους, όμως για τα άτομα με αναπηρία, η κάθε
μετακίνηση είναι μια μεγάλη πρόκληση, σωματική και ψυχολογική. Δημιουργώντας ένα πλήρη οδηγό
προσβασιμότητας, επιδιώκεται η παρότρυνση και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους. Σημαντικότερη όμως παράμετρος είναι ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται κίνητρα
για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους να βγουν από το σπίτι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην
κοινωνικοποίηση τους και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Η δράση αυτή αφορά στην δημιουργία και έκδοση ενός Οδηγού που θα απευθύνεται στα άτομα με
αναπηρία και πιο συγκεκριμένα στα άτομα με κινητικές αναπηρίες (άτομα με τετραπληγία ή παραπληγία,
κλπ.), στα άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες (τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης, κωφά και
βαρήκοα άτομα), αλλά και γενικότερα σε άτομα μειωμένης κινητικότητας (άτομα γ’ ηλικίας, οικογένειες
με μικρά παιδία, κ.λπ.).

Αντικείμενο της ενότητας
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Σε συνέχεια των παραπάνω, στο πλαίσιο της 3ης Ενότητας Εργασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει
και εκπονήσει Πληροφοριακό Οδηγό με πληροφορίες προσβασιμότητας για όλους σε δύο (2) γλώσσες
(Ελληνικά, Αγγλικά).
Ο Οδηγός (50 περίπου σελίδες) θα παρουσιάζει περιληπτικά τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης
του ΣΒΒΑ Καβάλας, αναφορικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητά τους σε άτομα με
αναπηρία/μειωμένη κινητικότητα και άτομα γ’ ηλικίας, με στοιχεία που θα συλλεχθούν (1η Ενότητα) και
ψηφιοποιηθούν (2η Ενότητα). Η αναλυτικότερη παρουσίαση, με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την προσβασιμότητα και τις ποιότητα των υπηρεσιών στο σύνολο της περιοχής, οι οποίες δεν θα
συμπεριληφθούν σε αυτήν τη σύντομη έκδοση, θα είναι διαθέσιμη μέσω της διαδραστικής εφαρμογής για
έξυπνες συσκευές που θα αναπτύξει ο Δήμος Καβάλας, η οποία και θα αξιοποιεί τη βάση δεδομένων της
2ης Ενότητας.

Στόχος του Οδηγού
Στόχος είναι ο Οδηγός αυτός να εξυπηρετήσει τόσο τους πολίτες όσο και τους πιθανούς επισκέπτες της
περιοχής πριν και κατά την επίσκεψή τους (ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εξυπηρετούνται τόσο στον
προγραμματισμό διακοπών, μικρών αποδράσεων, επισκέψεων σε τοπικά αξιοθέατα, και σχολικών
εκδρομών, όσο και στη διοργάνωση συνεδρίων, αλλά και σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης, τουρισμού
υγείας και ευεξίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους ταξιδιού), και γενικότερα να αποτελέσει σημαντικό
στοιχείο που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και να τους ενθαρρύνει να κάνουν χρήση της
εφαρμογής κινητών για ταξιδιώτες, όπου θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των καταγεγραμμένων
πληροφορίων (με διαδραστικούς χάρτες, φωτογραφικό υλικό, αναλυτικές εκθέσεις αυτοψιών, κ.λπ.).
Ο Οδηγός θα παραχθεί σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για μελλοντική έκδοση σε έντυπη μορφή), αλλά
και σε διάφορες εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές (βλ. 4η Ενότητα).
Ο Οδηγός θα διατίθεται δωρεάν, μέσω διάφορων διαδικτυακών χώρων (π.χ., του Δήμου Καβάλας, της
Δημωφέλειας, της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ.λπ.).

Περιεχόμενα
Πιο συγκεκριμένα, ο Οδηγός συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για επισκέπτες με αναπηρία / μειωμένη
κινητικότητα και άτομα γ’ ηλικίας (όπως προκύπτουν από την 1η Ενότητα) με θεματολογία που
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:


Διαμονή
Σελίδα 82

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ



Μετακινήσεις (ταξίδι – εκδρομές – καθημερινές μετακινήσεις)



Προσβάσιμες εξυπηρετήσεις όπως προσβάσιμα WC



Αξιοθέατα, μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς



Πολιτιστικές δραστηριότητες



Θέατρα - Κινηματογράφους



Τοπικές υπηρεσίες (των Δήμων, τουριστική αστυνομία, κλπ.)



Ιατρικές υπηρεσίες (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ.)



Εστίαση και διασκέδαση



Αγορά και εμπορικά καταστήματα



Αθλητικές δραστηριότητες και χόμπι

Στον Οδηγό, θα πρέπει να γίνεται εκτενώς χρήση κωδικών QR (Quick Response Codes). Οι κωδικοί QR είναι
μια μορφή barcodes και αποτελούν έναν εύκολο τρόπο σύνδεσης του περιεχομένου του έντυπου οδηγού
με πρόσθετες πληροφορίες, φωτογραφίες, κλπ. που θα υπάρχουν διαθέσιμες online στο προαναφερθέν
«Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας».
Οι αναγνώστες θα μπορούν, εφόσον έχουν εγκατεστημένη στο κινητό ή στο tablet τους κατάλληλη
εφαρμογή η οποία «διαβάζει» κωδικούς QR, να χρησιμοποιήσουν την κάμερα της συσκευής τους για να
σκανάρουν σε δευτερόλεπτα την εικόνα του κωδικού ενός σημείου ενδιαφέροντος (π.χ., ενός μουσείου)
και να μεταφερθούν αυτόματα μέσα από τον πλοηγό του κινητού στη αντίστοιχη ιστοσελίδα που θα
περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το εν λόγω σημείο (φωτογραφίες, αναλυτική αναφορά
προσβασιμότητας, χάρτες, σχόλια και βαθμολογίες άλλων επισκεπτών, κλπ.).

Απαιτούμενη εμπειρία - τεχνογνωσία
Η έκδοση ενός Οδηγού προσβασιμότητας είναι ένα πολύπλοκο έργο που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία.
Οποιαδήποτε ασάφεια μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες του εγχειριδίου σε μεγάλη σωματική και
ψυχολογική ταλαιπωρία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει τα εξής:


Να υπάρχει άρτια γνώση και επιτήρηση σε κάθε στάδιο του Έργου από κατάλληλη ομάδα
εμπειρογνωμόνων.



Να τηρούνται στο έπακρο οι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί νόμοι καθώς και οι κανονισμοί που
αφορούν την προσβασιμότητα.



Να γίνουν οι αυτοψίες από άρτια εκπαιδευμένα άτομα (1η ενότητα).

Σελίδα 83

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ



Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα πρέπει να προβληθούν στο έντυπο με τρόπο εύχρηστο και
συνοπτικό χωρίς να παραλείπονται σημαντικές πληροφορίες.

Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
11. Ανάλυση – επεξεργασία ευρημάτων (βλ. 1η και 2η Ενότητα εργασίας): Η φάση αυτή περιλαμβάνει
την ανάλυση και ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων και των ευρημάτων και στη συνέχεια τη
διατύπωση των αρχικών περιγραφών.
12. Σχεδιασμός - Προδιαγραφές - Περιεχόμενα: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την σαφή οριοθέτηση
του αντικειμένου του οδηγού και τον σαφή προσδιορισμό των στόχων του. Ανάλυση του δήμου,
ως προς τις υποδομές και υπηρεσίες του με έμφαση στα τουριστικά ενδιαφέροντα που
παρουσιάζει.
13. Έγκριση/Αλλαγές (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
14. Συγγραφή των περιεχομένων του Οδηγού στα ελληνικά: Η φάση αυτή αφορά αποκλειστικά στη
συγγραφή, επιμέλεια και έκδοση των τελικών κειμένων και περιεχομένων (φωτογραφίες, κ.λπ.)
του Οδηγού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιμέλεια του Οδηγού και γενικότερα
στο συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτεί μία τέτοια έκδοση, καθότι θα καθορίσουν τη
μορφή του τελικού προϊόντος και θα εξασφαλίσουν την παραγωγή ενός καλαίσθητου και
λειτουργικού ηλεκτρονικού εγγράφου.
15. Έγκριση/Αλλαγές (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
16. Διορθώσεις και μετάφραση - επιμέλεια των περιεχομένων του Οδηγού στα αγγλικά: Η φάση αυτή
αφορά αποκλειστικά στη μετάφραση, επιμέλεια και έκδοση των τελικών κειμένων του Οδηγού
στα Αγγλικά.
17. Παραγωγή του τελικού οδηγού σε ελληνικά – αγγλικά (σε κατάλληλη μορφή για μελλοντική
επίσημη έκδοση σε έντυπη μορφή και προς ψηφιακή προσβασιμοποίηση -βλ. 4η Ενότητα). Η
διαδικασία της παραγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις εξής ενέργειες-στάδια:
-

Επιπλέον, αφορά στη δημιουργία του αρχικού θέματος έκδοσης (αγγλ. concept) του Οδηγού
και στη δημιουργία προτύπου για αναπαραγωγή (γραμμένο, σχεδιασμένο, χαραγμένο ή
φωνογραφημένο).

-

Δημιουργία του αρχικού θέματος και καθορισμό της αισθητικής διάταξης των ενοτήτων του
εγγράφου (αγγλ. layout) και εικαστική πρόταση για το εξώφυλλο, εσωτερικό, κλπ.
Σελίδα 84

20PROC006161555 2020-01-15
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

-

Σελιδοποίηση (καθορισμός της διάταξης των σελίδων που πρόκειται να δημιουργηθούν, στο
φύλλο του χαρτιού πιθανής μελλοντικής εκτύπωσης)

-

Στοιχειοθεσία (μορφοποίηση κειμένων, επεξεργασία εικόνων, πινάκων, διαγραμμάτων,
εξισώσεων, ειδικών συμβόλων, κ.λπ.)

18. Προεκτύπωση (ως δείγμα)
19. Έγκριση/Αλλαγές (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
20. Διορθώσεις (επί του στοιχειοθετημένων κειμένων)
21. Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
22. Παράδοση (συσκευασία, μεταφορά)
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, τα αρχεία του τελικού προτύπου (δηλ. τα
πηγαία αρχεία) σε μορφή κατάλληλη για πιθανή επανέκδοση και αναπαραγωγή στο μέλλον από την
Ε.Σ.Α.μεΑ., έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα παραδοτέα στον πίνακα που
ακολουθεί.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σχεδιασμός του Οδηγού

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Περιεχόμενα του Οδηγού στα ελληνικά

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Προεκτύπωση του τελικού Οδηγού (ελληνικά,

Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της

αγγλικά)

σύμβασης

Τελική έκδοση του Οδηγού (ελληνικά, αγγλικά)

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4η: Αναπαραγωγή του Πληροφοριακού Οδηγού σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές
Ο Οδηγός (ψηφιακή έκδοση) που θα παραχθεί στο πλαίσιο του Έργου (3η Ενότητα Εργασίας) θα πρέπει,
όπως όλα τα αποτελέσματα της Πράξης, να καταστεί προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους,
κλπ. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως η Πράξη ενσωματώνει την οριζόντια και υποχρεωτική ένταξη του
κριτηρίου της «προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», δηλαδή δεσμεύεται για την πλήρη
εφαρμογή του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999). Ειδικότερα, η δυνατότητα και ευκολία πρόσβασης, είτε φυσική είτε
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ηλεκτρονική, για διάφορες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα από τα υποχρεωτικά κριτήρια
που το Έργο απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Το ζήτημα
Ορισμένοι χρήστες μπορεί να μην είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε κάποια έγγραφα αν δεν είναι σε
προσβάσιμη μορφή. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας μιας ιστοσελίδας (προσβάσιμου CSS, HTML,
κλπ.), αν και απαραίτητη, δεν αρκεί όταν κάποιος έχει αναρτήσει σε αυτή διάφορα ηλεκτρονικά έγγραφα
(PDF, Word, κλπ) τα οποία είναι μη αναγνώσιμα ή προβληματικά π.χ., για ένα τυφλό χρήστη με αναγνώστη
οθόνης. Μάλιστα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το πρόβλημα της μη προσβασιμότητας του περιεχομένου
του παγκόσμιου ιστού, οφείλεται σήμερα ακριβώς σε αυτό το ζήτημα: τη μη προσβασιμότητα των
διάφορων αρχείων που αναρτούνται σε αυτόν προς μεταβίβαση από τους χρήστες, τα οποία συχνά
αποτελούν βασικό ενδιάμεσο βήμα, αν όχι την ουσία, στη χρήση ή λειτουργία μιας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας (π.χ., συμπλήρωση μια φόρμας σε μορφή PDF ή Word, παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας
έρευνας, κλπ.).
Το πρόβλημα αυτό έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς, και οι εταιρίες και οργανισμοί που θέτουν τα
σχετικά πρότυπα των αρχείων κάνουν σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπισή του. Έτσι πλέον
προσφέρονται ικανές δυνατότητες για τη δημιουργία προσβάσιμων ηλεκτρονικών εγγράφων, και η
ακαδημαϊκή κοινότητα εργάζεται καθημερινά στην αξιολόγησή αυτών, στη παροχή οδηγιών για τη
δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων («προσβάσιμη ψηφιοποίηση») καθώς και για την επιδιόρθωση μη
προσβάσιμων εγγράφων («προσβασιμοποίηση»).

Αντικείμενο της Ενότητας
Για αυτό το λόγο, σε αυτή τη δράση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να μετατρέψει το περιεχομένου του Οδηγού
σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές (MS Word, Adobe PDF, TXT, MP3, HTML, ακουστική μορφή, κλπ.), οι
οποίες θα είναι προσβάσιμες και κατάλληλα σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία. Στη φάση αυτή θα
πρέπει να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα και η χρηστικότητα των παρεχόμενων εναλλακτικών μορφών
σε σχέση με τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών με αναπηρία.
Ο Οδηγός (περίπου 50 σελίδες Α4, με ~300 λέξεις ανά σελίδα) θα πρέπει να εκδοθεί σε δυο γλώσσες,
Ελληνικά και Αγγλικά.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται:
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επιδιόρθωση των πηγαίων ψηφιακών αρχείων του Οδηγού (MS Word, PowerPoint, Excel, Adobe
PDF, κ.λπ.) και αποκατάσταση της προσβασιμότητας αυτών με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα
και καλές πρακτικές για την προσβασιμοποίηση ηλεκτρονικών εγγράφων (βλ., οδηγίες της
Microsoft, της Adobe, του Section 508, του Digital Office Document (ADOD) Project, της European
Blind Union (EBU), κλπ.),



επεξεργασία και αποκατάσταση της προσβασιμότητας φωτογραφιών, εικόνων, γραφημάτων,
χαρτών, και λοιπών στοιχείων του Οδηγού, κλπ.,



δημιουργία διάφορων εναλλακτικών, ισοδύναμων, προσβάσιμων ψηφιακών μορφών, όπως
ισοδύναμα αρχεία απλού κειμένου (μορφότυπο TXT), ισοδύναμα αρχεία ήχου (μορφότυπο MP3)
με συνθετική φωνή μέσω τεχνολογίας ΤΤS (αγγλ. text-to-speech), μορφή προσβάσιμου HTML,
κ.λπ. με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές για τη προσβασιμοποίηση (βλ.,
οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C), της UK Association of Accessible fortmats
(UKAAF), της European Blind Union (EBU), του Canadian National Institute for the Blind (CNIB),
κ.λπ.), και



έλεγχο προσβασιμότητας και καταλληλότητας των παραγόμενων μορφών

Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία
που παρουσιάζουν ειδικότερες απαιτήσεις πρόσβασης (π.χ., για άτομα με συγκριμένα προβλήματα
όραση) είναι επιθυμητές. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν
θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές,
ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

Τεχνικές απαιτήσεις
Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι
εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες οδηγίες και καλές πρακτικές για τη
δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου
Ιστού (W3C) και συγκεκριμένα, όπου αρμόζει, με τη νέα έκδοση 2.0 των ελέξιμων Οδηγιών για την
Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C
(αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς W3C/WCAG 2.0 - διαθέσιμες και με τη
μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο συμμόρφωσης «AA» ή
ισοδύναμο αυτού. Στην προσφορά του, θα πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος να περιγράψει τις ενέργειές του
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που αφορούν στον γενικό και ειδικό έλεγχο και πιστοποίηση της προσβασιμότητας και καταλληλότητας
των παραγόμενων εναλλακτικών μορφών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην Προσφορά, επιπλέον του σχετικού δείγματος που απαιτείται (βλ. παρ. 4.2
του παρόντος) του θα πρέπει να προσδιορίσει κατ’ ελάχιστον:


τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, τις τεχνικές που θα εφαρμόσει και τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσει



τις εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές που προτείνει να δημιουργήσει για διάφορες κατηγορίες
χρηστών με αναπηρίες και διάφορες συνθήκες χρήσης, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές
αυτών



το προβλεπόμενο πλάνου ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας και καταλληλότητας
των παραγόμενων μορφών



τυχόν προβλέψεις και εργαλεία για την διευκόλυνση της περαιτέρω ενσωμάτωσης - αξιοποίησης
των παραγόμενων εναλλακτικών μορφών από τρίτα συστήματα.

Τα αναφερόμενα παραπάνω δεν αποκλείουν και τη παρουσίαση οιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο
υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του.

Στάδια υλοποίησης - Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια υλοποίησης είναι τα ακόλουθα:
5. Παραγωγή δείγματος του υλικού σε εναλλακτικές, προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, το οποίο θα
υποβληθεί στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων.
6. Αποπεράτωση και δημιουργία τριών (3) ολοκληρωμένων αντιγράφων.
7. Έγκριση/Αλλαγές (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
8. Διορθώσεις (επί του στοιχειοθετημένων κειμένων)
9. Τελική Έγκριση (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
10. Προώθηση / ενσωμάτωση αυτών σε διάφορα ψηφιακά μέσα (ιστοσελίδες των εταίρων του ΣΒΑΑ,
εφαρμογές κινητού, ενημερωτικές πύλες, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.).
11. Παράδοση (συσκευασία, μεταφορά).
Μετά την τελική έγκριση του δείγματος από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην
παραγωγή - αναπαραγωγή και έγκαιρη παράδοση του υλικού σε εναλλακτικές, προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα παραδοτέα στον πίνακα που
ακολουθεί.
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο Οδηγός σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία (ελληνικά,
αγγλικά)

Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα Εργασιών
Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Πληροφορίες και στοιχεία (ευρήματα)

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

προσβασιμότητας και φιλικότητας για άτομα με
αναπηρίες και άτομα γ’ ηλικίας στην περιοχή
παρέμβασης του ΣΒΑΑ Καβάλας (Ελληνικά) –
Έκθεση πεπραγμένων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δοκιμαστική έκδοση της βάσης δεδομένων -

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρουσίαση της προτεινόμενης δομής
περιεχομένου
Τελική έκδοση της βάσης δεδομένων, πλήρως

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της

λειτουργική και με την πληροφορία (ελληνικά)

σύμβασης

της 1ης Ενότητας πλήρως ενσωματωμένη Οδηγίες ενσωμάτωσης/διασύνδεσης με τρίτα
συστήματα
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δοκιμαστική έκδοση της βάσης δεδομένων -

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρουσίαση της προτεινόμενης δομής
περιεχομένου
Τελική έκδοση της βάσης δεδομένων, πλήρως

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της

λειτουργική και με την πληροφορία (ελληνικά)

σύμβασης

της 1ης Ενότητας πλήρως ενσωματωμένη Οδηγίες ενσωμάτωσης/διασύνδεσης με τρίτα
συστήματα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σχεδιασμός του Οδηγού

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Περιεχόμενα του Οδηγού στα ελληνικά

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Προεκτύπωση του τελικού Οδηγού (ελληνικά,

Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της

αγγλικά)

σύμβασης

Τελική έκδοση του Οδηγού (ελληνικά, αγγλικά)

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο Οδηγός σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία (ελληνικά,
αγγλικά)

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

Άρθρο 7
Αμοιβή του Αναδόχου
1. Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ………………€ ,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Στο ποσό της αμοιβής της παραγράφου 1 του παρόντος περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και
των συνεργατών του, καθώς και γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτου.
3. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.
4. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Κατά τη πληρωμή θα παρακρατηθεί ποσοστό 0,07% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/11. Η
παρακράτηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,07% επί του ποσού κάθε πληρωμής,
προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 5143/05-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου
υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ., καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπως ισχύει» (ΦΕΚ
3335Β΄/11-12-2014).

Άρθρο 8
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
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Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% επί του συμβατικού τιμήματος, μετά την
υπογραφή της σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον ν. 4412/16.



Α’ Δόση, ίση με ποσοστό 35% του συμβατικού τιμήματος μειωμένο κατά το ποσοστό της
ληφθείσας προκαταβολής, με την ολοκλήρωση και παραλαβή των Παραδοτέων που ορίζονται με
ημερομηνία παράδοσης ως τον τρίτο (3) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή, κατά
την πληρωμή της Α΄ Δόσης θα συμψηφιστεί το ποσό της ληφθείσας προκαταβολής, θα επιστραφεί
δε στον Ανάδοχο η εκδοθείσα εγγυητική επιστολή προκαταβολής).



Β’ Δόση, ίση με ποσοστό 29% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και παραλαβή των
Παραδοτέων που ορίζονται με ημερομηνία παράδοσης ως τον πέμπτο (5) μήνα από την υπογραφή
της σύμβασης.



Αποπληρωμή, το υπόλοιπο 32% του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, δηλαδή τον έκτο (6) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των κονδυλίων από την υπηρεσία
διαχείρισης, η καταβολή των παραπάνω ποσών θα παρατείνεται αναλόγως.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
1) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
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2) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας της

σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

Άρθρο 9
Εγγυήσεις
1. Της εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
κατέθεσε την υπ’ αριθμόν Νο. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………. ποσού
………………… € που αντιπροσωπεύει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης παραγράφου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική
παραλαβή του έργου και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από
τη λήξη της παρούσας σύμβασης.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 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.
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Άρθρο 10
Έλεγχος, Παραλαβή και Αξιολόγηση του Έργου
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική
γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που
θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση
της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής η οποία και θα εισηγείται στην Εκτελεστική
Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με της υποδείξεις
της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:
i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο
ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, η
διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.
iii. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον Ανάδοχο,
προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.
Η Ε.Π.Π.Ε. ή ο Πρόεδρος της Ε.Π.Π.Ε. θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά
της οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις
εκατέρωθεν.
Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
(Ε.Π.Π.Ε).
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
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επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση της
Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής
με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11της
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της ΕΣΑμεΑ τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική γλώσσα σε
δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως
επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Ε.Π.Π.Ε., δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή
του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο ,έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του έργου και
αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά της εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχών
διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν
κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής

παραλαβής, εις 3πλούν και το

διαβιβάζει στην Ε.Γ της ΕΣΑμεΑ.

Άρθρο11
Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου
Κυρώσεις
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 ή εκπληρώσει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων και στις περιπτώσεις του
αρ. 203 του ν. 4412/16.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
4) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
5) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
6) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

Άρθρο 12
Σύγκρουση Συμφερόντων
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του και στα
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 24 ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την
έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης, βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε
από το προσωπικό, τους συνεργάτες υπαλλήλους ή προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την
εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή στο
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πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 13
Τροποποίηση της Σύμβασης
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της Σύμβασης
δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων
εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση
τροποποίησης της Σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες δεν είναι
επιλέξιμες.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., τροποποίηση Τ.Δ.Π. κλπ) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Σε κάθε περίπτωση το φυσικό και το οικονομικό
αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.
Άρθρο 14
Καταγγελία - Λύση της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση
σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τη Σύμβαση,
2. ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της
Αναθέτουσας Αρχής,
3. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής,
4. εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
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5. εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρ. 2.2.3 της
διακήρυξης,
6. εάν η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρ. 132 του ν. 4412/2016,
7. εάν ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρ. 2.2.3 της διακήρυξης, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
8. εάν 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 άρ.
258 της ΣΛΕΕ.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της. Κατ'
εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ' αυτήν, προθεσμία άρσης
της παράβασης οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την
πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με τη λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
(β) να παραδώσει σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο,
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
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Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιοδήποτε
ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα
έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα
από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η
αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται
παραπάνω.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το
αναλογούν συμβατικό τίμημα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα δικαιώματά
της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών, επιβολή ποινικών
ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο Νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα
Αρχή ενός ή περισσότερων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων
δικαιωμάτων της.

Άρθρο 15
Υποκατάσταση – Εκχώρηση – Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση του Έργου.
Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς και τους
διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση και έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ' οιονδήποτε τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση που προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων από τη Σύμβαση, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία έχει το δικαίωμα
καταγγελίας της Σύμβασης. Κατ' εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους
όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
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Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της Σύμβασης,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 16
Ανωτέρα Βία
Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών αναστέλλεται στο μέτρο
και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βία,
ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά ή να
ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 17
Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Αναθέτουσα Αρχή, οι καθολικοί αυτού διάδοχοι και τυχόν συνδεδεμένα αυτού νομικά πρόσωπα
αποκτούν καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης την άδεια χρήσεως και εκμεταλλεύσεως των
πνευματικών έργων του Αναδόχου, που επιδέχονται διανοητικής ιδιοκτησίας και εισφέρονται για την
εκπόνηση του παρόντος έργου.
Οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή χρήση των παραδοτέων της παρούσας σύμβασης από την
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση του Αναδόχου.

Άρθρο 18
Εμπιστευτικότητα
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Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή (ή Αυτή σκέτο). Ο Ανάδοχος δεν
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή της άδεια.
Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο,
όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς
του κατά την παροχή υπηρεσιών.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του
Αναδόχου.
Άρθρο 19
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
1. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα.
2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και συγκεκριμένα από τον ν. 4412/16, όπως κάθε
φορά ισχύει.
3. Για κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών
από την εφαρμογή της παρούσας και θα αφορά στην ερμηνεία ή στην εκτέλεση των όρων της, αρμόδια
κρίνονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
4. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκτελούν της
υποχρεώσεις της και να ασκούν τα δικαιώματά της με καλή πίστη και σύμφωνα με της όρους της
παρούσας.

Άρθρο 20
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Τελικές διατάξεις
1. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
2. Η σειρά ισχύς των τευχών είναι:


Η παρούσα σύμβαση



Το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού



Η τεχνική προσφορά του αναδόχου



Η οικονομική προσφορά του αναδόχου

3. Για όσα θέματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλογικά:
 Οι διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει κάθε φορά.
 Η σχετική Απόφαση Διενέργειας του Διαγωνισμού
 Η Τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με
την προαναφερόμενη απόφαση.
4. Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση των οικονομικών απαιτήσεων που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη τη διάβασαν και έκαναν αποδεκτό το
περιεχόμενό της, τη μονογράψανε σε όλες τις σελίδες της και την υπέγραψαν σε δύο (2) όμοια
πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στην ΕΣΑμεΑ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ
16341.]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αποστολάκη Νεκταρία]
- Τηλέφωνο: [2109949837]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [esaea@otenet.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.esaea.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Επιλογή αναδόχου του Υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στο πλαίσιο της Πράξης «Άρση ανισοτήτων, κοινωνική
ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους» της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο
«Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη»2014-2020. CPV 73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας
και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών,
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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 αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεύθυνση [……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
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εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
α) [……]
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο εγγράφων):[……][……][……][……]
κατάλογοv:

γ) [……]

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
δ) [] Ναι [] Όχι
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 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 ε) [] Ναι [] Όχι
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Απάντηση:

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

της
γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

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

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
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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 …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
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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).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:


συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·



δωροδοκίαx,xi·



απάτηxii·



τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·



νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·



παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
καταδικαστική απόφαση:

στην 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):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

των

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 ;xxiii

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

να Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

να

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
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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
οποιαδήποτε
από
τις
καταστάσειςxxvi :

φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

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
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη -[.......................]
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των -[.......................]
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[.........…]

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

αναφερθούν

λεπτομερείς
[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

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

φορέας

να [] Ναι [] Όχι

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
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αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα
επιλογής;

τα

των

απαιτούμενων Απάντηση

απαιτούμενα

κριτήρια [] 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 εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(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

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

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

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
1α) Ο («γενικός») ετήσιος
του οικονομικού φορέα
οικονομικών ετών που
σχετική διακήρυξη ή στην
έγγραφα της σύμβασης :

Απάντηση:

κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
για τον αριθμό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
απαιτούνται στη
πρόσκληση ή στα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(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:

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β)

Μόνο

για

δημόσιες

Απάντηση:

συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
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προμηθειών
υπηρεσιών:

και

δημόσιες

συμβάσεις στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις […...........]
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
φή
νίες
ες
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
α)[......................................……]
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxv το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

και Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
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για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
[……] [……]
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxvi, 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
δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii 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.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiv
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxv
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.
xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii Υπό 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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