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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
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Αθήνα, 12/05/2020
Αρ. Πρωτ. 640

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων
Αναθέτουσα Αρχή

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Σύμβαση

Επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών
υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο
εντάσσεται
στην
Πράξη
«Public
awareness,
Preparedness, Participation and Coordination for Civil
Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy
Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος
Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme
GREECE – ALBANIA 2014 – 2020

Ταξινόμηση κατά CPV

79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης

Εκτιμώμενη αξία
σύμβασης

€144.559,97 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι
€116.580,62 χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο
κατακύρωσης

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

Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής
προσφορών

28/05//2020 και ώρα 16:00μ.μ.

Ημερομηνία
Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την
29/05/2020 και ώρα 11:00π.μ.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020
The Project is co-funded by the European Union and by national funds of the countries participating in the
Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
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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

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR3

Τηλέφωνο

+30 210 9949837

Φαξ

+30 210 5238967

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

esaea@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αποστολάκη Νεκταρία

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:
1) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr και μέσω της διαδικτυακής

Σελίδα
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πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
2) Οι

προσφορές πρέπει
www.promitheus.gov.gr.

να

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση:

3) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:

www.esaea.gr.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «Public awareness, Preparedness,
Participation and Coordination for Civil Protection for All » και ακρωνύμιο “4PLUS”, η οποία
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border
Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας «1.
Promotion of the environment, sustainable transport and public infrastructure», και
συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο «1.4 Improve the effectiveness of risk prevention and disaster
management with a focus on forest fires» της Θεματικής Προτεραιότητας «1b. Protecting the
environment & promoting climate change adaptation & mitigation, risk prevention &
management through, inter alia: joint actions for environmental protection; promoting
sustainable use of natural resources, resource efficiency, renewable energy sources and the
shift towards a safe and sustainable low-carbon economy promoting investment to address
specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems and
emergency preparedness».
Η Πράξη “4PLUS” έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα, βάσει της Σύμβασης Επιχορήγησης (αγγλ.
Subsidy Contract), υπ. αριθμ. A2-1.4-1, η οποία υπογράφθηκε στις 10/07/2018 μεταξύ της
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
(Επικεφαλής Δικαιούχος της Πράξης «4PLUS»), με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για την Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ύψους 178.996,00€ και κωδικό MIS 5030829.
Η παρούσα σύμβαση θα αφορά σε δράσεις που περιλαμβάνονται σε παραδοτέα της Πράξης
“4PLUS”, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP2, WP3, WP4, WP5 και WP6, την ευθύνη
υλοποίησης των οποίων έχει, ως Δικαιούχος της Πράξης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός
Προενταξιακής Βοήθειας – IPA) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ51860045, βάσει της ΣΑΕΠ518/6).

Σελίδα
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών
υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public
awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All» με
ακρωνύμιο “4PLUS”
Το αντικείμενο του έργου είναι παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων
εργασιών οι οποίες εντάσσονται σε παραδοτέα της ΕΣΑμεΑ, ως Δικαιούχος της Πράξης
“4PLUS”, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Σελίδα

7

20PROC006688679 2020-05-12
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Υπηρεσία - Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης

Παραδοτέο της Πράξης στο
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται

1. Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας της Πράξης

2.1.2 Communication Material &
Tools

1.000,00

2. Διοργάνωση μιας (1) ανοικτής ημερίδας της
Πράξης στα Ιωάννινα

2.1.3 Project Public Events

4.100,00

3. Συμβολή στην υλοποίησης της κοινής
εκστρατείας ενημέρωσης & δέσμευσης
υποστήριξης της Πράξης

2.1.5 Joint Advocacy & Lobbying
Campaign

5.200,00

4. Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση
της κοινής διασυνοριακής μελέτης της
Πράξης

3.1.1 Joint Cross-Border Study

5. Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση
του κοινού οδικού χάρτη για την πολιτική
προστασία χωρίς αποκλεισμούς

3.1.2 Common Vision &
Consultation

6. Ανάπτυξη ειδικών οδηγοί και εγχειρίδιων –
Μεταγραφή σε προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές

3.1.4 Guidelines & Manuals
development

37.030,00

7. Διοργάνωση εκδηλώσεων άτυπου
εκπαιδευτικού χαρακτήρα (1 για το γενικό
κοινό, 4 για φορείς πολιτικής προστασίας, 1
για ομάδες διάσωσης και 4 για πολίτες με
αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους)

3.1.5 Joint Training Programme

14.039,99

8. Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαδικτυακής
πύλης πληροφόρησης και ειδοποιήσεων

4.1.3 Cross-Border Information &
Notification Portal

14.999,99

9. Αξιολόγηση της αποδοχής (προσβασιμότητα,
ευχρηστία, συμμόρφωση με πρότυπα,
ικανοποίηση χρηστών) των τεχνολογικών
συστημάτων της Πράξης

4.1.5 Technology-Acceptance
Assessment & Trials

5.499,99

10. Συμβολή στην υλοποίηση πιλοτικής
αξιολόγησης κινδύνου σε τοπικό επίπεδο
στην πόλη Kolonje της Αλβανίας

5.1.2 Local Risk Assessment
(Identification & Preparedness)

2.500,00

11. Συντονισμό και συμμετοχή στην αξιολόγηση
επιπτώσεων και στην εξαγωγή διδαγμάτων
από την πιλοτική εφαρμογή της Πράξης στην
πόλη Kolonje της Αλβανίας

5.1.5 Impact Assessment & Lessons
Learned & Sustainability

2.500,00

12. Διοργάνωση δύο (2) επισκέψεων μελέτης
στο εξωτερικό για την ανταλλαγή καλών

6.1.1 Import of Good Practices &
Know-How

Σελίδα
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πρακτικών και τεχνογνωσίας - Μεταγραφή
των εκθέσεων συμπερασμάτων σε
προσβάσιμες ψηφιακές μορφές
13. Διοργάνωση μιας (1) ημερίδας
πολλαπλασιασμού/μεταφοράς στην Αθήνα

6.1.2 Transferability

4.700,00

Οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας εκατόν σαράντα τέσσερα
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€144.559,97),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατατάσσονται στον ακόλουθου κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
Προσφορές μπορεί να υποβληθούν για το σύνολο του έργου.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
έως την 30/10/2020 (ημερομηνία λήξης της Πράξης) και λήγει με την παραλαβή του
τελευταίου παραδοτέου.
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της Πράξης “4PLUS”, 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 θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των επιμέρους τμημάτων και του
χρονοδιαγράμματος των εκροών της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
διακήρυξης.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και
ΦΕΚ206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Ευθύνης».
4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 & 15 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
6. Την αριθμ. Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις»,
9. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»,
10.Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
11.Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
12. Τον οδηγό Προγράμματος- Οδηγό Έργου του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA II
Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
13.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,
14.Tο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (αγγλ. Partnership Agreement) της Πράξης “Public
awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for Al” με
ακρωνύμιο “4PLUS που υπογράφθηκε στις 29.05.2018 μεταξύ της ΕΣΑΜΕΑ Επικεφαλή
Δικαιούχου της Πράξης, και των λοιπών Δικαιούχων της Πράξης.
15.τη Σύμβαση Επιχορήγησης (αγγλ. Subsidy Contract), υπ. αρίθμ. Α2-1.4-1, της Πράξης Public
awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All » με
ακρωνύμιο “4PLUS που υπογράφθηκε στις 10.07.2018 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής
του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE –
ALBANIA 2014 – 2020 και της ΕΣΑΜΕΑ, Επικεφαλή Δικαιούχου της Πράξης.
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16.το εγκεκριμένο εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο (αγγλ. Application Form) και το εγκεκριμένο εν ισχύ
Έγγραφο Τεκμηρίωσης του Προϋπολογισμού (αγγλ. Specification of Budget Costs) της
Πράξης «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil
Protection for All» με ακρωνύμιο “4PLUS”.
17.

την Απόφαση No 51/27.04.2020 της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ. περί

έγκρισης τευχών και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης για το Έργο «Παροχή
υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS».
18. την Απόφαση No 52/11.05.2020 της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ. περί
διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, αξιολόγησης,
παραλαβής της Ε.Σ.Α.μεΑ.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/05/2020 και ώρα 16:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 29/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου.

1.6

Δημοσιότητα

1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 91937
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:
•

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 13.05.2020

•

ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 13.05.2020

Η Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.esaea.gr (βλ. ΕΡΓΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  Προκηρύξεις – Προσκλήσεις).
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2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήματος.
2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.3 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη σύμβασης
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
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).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από
το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε
από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο 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.
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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.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
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επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.331,61 ευρώ (Δύο χιλιάδες τριακόσια
τριάντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 29/10/2020, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
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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, 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 η,(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.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
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.

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
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παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος
αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους
συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το
διαγωνισμό.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, θα πρέπει να έχει:
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 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.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών των
διαχειριστικών χρήσεων που δραστηριοποιείται θα πρέπει είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το
150% του συνόλου προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ.
Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει:


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.

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 τέτοιου προγράμματος ή έργου. Η
έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε
εξέλιξη.

-

Στη διοργάνωση σεμιναρίων άτυπης εκπαίδευσης για ενήλικες με αναπηρία
και λοιπές ευάλωτες ομάδες. Η ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται από την
υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας ο
προσφέρων ανέλαβε τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων ή εργαστηρίων ή
άλλης μορφής δράσεων άτυπης εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία. 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 στα άτομα με
αναπηρία σε υποδομές τουρισμού ή φυσικής / πολιτιστικής / αρχαιολογικής
κληρονομιάς. Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο
επιτυχώς ή σε εξέλιξη.

-

Στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση περιεχομένου Ιστού προσβάσιμου
σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές. Η
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ζητούμενη εμπειρία αποδεικνύεται από την υλοποίηση μιας (1) τουλάχιστον
σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας ο προσφέρων ανέλαβε την ανάπτυξη
προσβάσιμου ιστοτόπου σε επίπεδο ΑΑΑ (ανώτατο επίπεδο), σύμφωνα με τις
οδηγίες WAI/WCAG 2.0. 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 δύο (2) τουλάχιστον
συμβάσεων, στο πλαίσιο των οποίων ο προσφέρων ανέλαβε την παραγωγή
/ μεταγραφή προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων σε τουλάχιστον δύο (2)
εκ των εξής εναλλακτικών ελέγξιμων μορφών: Microsoft Word Format, Open
Document Format, Adobe Portable Document Format, HyperText Markup
Language format βάσει WCAG 2.0. Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει
έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε εξέλιξη.

Επαρκή ανθρώπινο δυναμικό, ικανό και αξιόπιστο για να φέρει σε πέρας επιτυχώς
τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών
προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο Ομάδα Έργου θα
πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και
εμπειρία συναφή με αυτή των αρμοδιοτήτων που θα τους ανατεθούν στο πλαίσιο του
παρόντος έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα
πρέπει να διαθέτει:
-

Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της
διαχείρισης και διοίκησης των εργασιών του Αναδόχου. Ο Υπεύθυνος Έργου,
θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο και μεταπτυχιακό τίτλο σε οικονομικές
επιστήμες, διοικητικές επιστήμες, ή/και τεχνολογικές επιστήμες.
2. Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών
3. 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 αποδεδειγμένη συμμετοχή σε
τουλάχιστον πέντε (5) τέτοια προγράμματα, πράξεις ή έργα στα οποία
συμμετείχε ως Υπεύθυνος ή Επιστημονικώς Υπεύθυνος.
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-

Επιστημονικώς Υπεύθυνο (ΕΥ), ο οποίος θα έχει τη συνολική επιστημονική
ευθύνη των εργασιών και των εκροών του Αναδόχου. Ο Επιστημονικώς
Υπεύθυνος θα ορίζει τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές των επιμέρους
παραδοτέων και θα συνεργάζεται με τα μέλη της Ομάδας Έργου για ζητήματα
επιστημονικής αρτιότητας των παραδοτέων και του έργου συνολικά. Ο
Επιστημονικώς Υπεύθυνος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Να διαθέτει πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
2. Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών.
3. 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 πέντε (5) τέτοιες πράξεις ή
έργα στο πλαίσιο των οποίων συντόνισε, ανέλαβε ή συμμετείχε σε
δράσεις για άτομα με αναπηρία.
4. Να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) μελέτες σχετική με την
αναπηρία ή/και την προσβασιμότητα στις οποίες να είχε ρόλο Βασικού
Μελετητή ή Επιστημονικώς Υπεύθυνου.

-

Εμπειρογνώμων στην ηλεκτρονική προσβασιμότητα, ο οποίος θα έχει τη
τεχνική ευθύνη των εργασιών και των εκροών του Αναδόχου για την
τεχνολογική λύση του έργου. Θα ορίζει τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές
των επιμέρους παραδοτέων και θα συνεργάζεται με τα μέλη της Ομάδας Έργου
για ζητήματα επιστημονικής αρτιότητας των παραδοτέων και του έργου
συνολικά. Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη
Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών.
2. Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
3. 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 δύο (2) τέτοιες πράξεις ή έργα
στο πλαίσιο των οποίων συντόνισε, ανέλαβε ή συμμετείχε στην ανάπτυξη
προσβάσιμου περιεχομένου Ιστού ή/και υποστηρικτικών τεχνολογιών για
ΑμεΑ ή/και προσβάσιμων πολυμέσων ή/και προσβάσιμων ψηφιακών
εκδόσεων.
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-

-

Εμπειρογνώμων στη φυσική / συμβατική προσβασιμότητα ο οποίος θα έχει
τη τεχνική ευθύνη των τεχνικών εργασιών και των εκροών του Αναδόχου που
σχετίζονται με την φυσική/συμβατική προσβασιμότητα. Θα ορίζει τις
κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές των επιμέρους παραδοτέων και θα
συνεργάζεται με τα μέλη της Ομάδας Έργου για ζητήματα επιστημονικής
αρτιότητας των παραδοτέων και του έργου συνολικά. Θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή
Τοπογράφου Μηχανικού.
2. Να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη
φυσική/συμβατική προσβασιμότητα.
Τεχνικό Συντονιστή/Διευθυντή (ΤΔ), ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη της
επίβλεψης και του συντονισμού των μελών ομάδας υλοποίησης της τεχνικής
λύσης και των ζητούμενων υπηρεσιών. Ο Τεχνικός Διευθυντής θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη
Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών.
2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό / επίβλεψη
τεχνικών έργων ανάπτυξης λογισμικού, η οποία να τεκμηριώνεται από την
αποδεδειγμένη συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάπτυξης
λογισμικού στο πλαίσιο των οποίων ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό.
3. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία ή/και εξειδικευμένες γνώσεις στην
εφαρμογή των εξής οδηγιών και προτύπων WCAG 2.0, HTML και CSS που
σχετίζονται με την προσβασιμότητα περιεχομένου του Ιστού.

Προκειμένου να αποδείξει την προηγούμενη εμπειρία του, ο διαγωνιζόμενος καταθέτει με τον
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων του.
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 αποδεικτικά
υλοποίησης/ολοκλήρωσης (βεβαιώσεις, κλπ.) πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:
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Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ /

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(σε Ευρώ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΦΑΣΗ (*)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(από ...έως)

(%)

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

(*) Όπου «παρούσα φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο
επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση Ενώσεων εταιρειών, οι παραπάνω προϋποθέσεις
μπορούν να καλύπτονται σωρευτικά.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 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 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
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15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
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 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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 Τα αποδεικτικά έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
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της Χάγης της 5ης.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.
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 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 διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του1.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 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.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς
1

Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81 του ν.4412/2016.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
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δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με
την έκδοση του πιστοποιητικού.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
εν βρέθηκε. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016, που έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών
B.2. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της
παραγράφου 2.2.4 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης που έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι
σε
κράτος
μέλος
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
οικείο Επιμελητήριο.
Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης
από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου είτε με την
προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός
αριθμός δραστηριοτήτων είτε με την προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον
συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Α) Δήλωση από την οποία να προκύπτει ο συνολικός κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) ύψους τουλάχιστον ίσου με το 150% του
προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ καθώς και αντίγραφα ή
αποσπάσματα ισολογισμών κατά τις τρείς (3) προηγούμενες του έτους διενέργειας του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, ή εφόσον δεν υποχρεούται σε κατάρτιση ισολογισμού,
αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων ή φορολογικών δηλώσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας,
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να

Σελίδα

29

20PROC006688679 2020-05-12
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τον αναφερόμενο πίνακα έργων, συνοδευόμενο από τα κατάλληλα αποδεικτικά,
βιογραφικά σημειώματα, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και κάθε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου), που έχουν εκδοθεί 30 ημέρες πριν την υποβολή τους. Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα έγγραφα του παρόντος 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.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω
στην παρακάτω παράγραφο.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
Πίνακες: «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης»
Α/Α

Ομάδες και Επιμέρους Κριτήρια Αξιολόγησης

Α.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου και Χρονοδιάγραμμα

20

Α1 Συνολική κατανόηση και αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων,
στόχων και εκροών του Έργου - Αποδοτικότητα της
προτεινόμενης μεθόδου εκπόνησης του έργου σε σχέση με
τους στόχους και το περιβάλλον του Έργου

5

Α2 Αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης, σε
σχέση με τους στόχους και το περιβάλλον του Έργου

10

Α3 Ποιότητα του Χρονοπρογραμματισμού παρεχόμενων
υπηρεσιών (φάσεις, παραδοτέα, ορόσημα, χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης) - Αποτελεσματικότητα του Χρονοδιαγράμματος Συμβατότητα με τους όρους της Διακήρυξης

5

Κάλυψη τιθέμενων απαιτήσεων υπηρεσιών και τεχνικών
προδιαγραφών συστημάτων

40

Β.

Γ.

Συντελεστής
Βαρύτητας (%)

Β1 Προσέγγιση υλοποίησης των ζητούμενων Υπηρεσιών #1, #2
και #3

7

Β2 Προσέγγιση υλοποίησης των ζητούμενων Υπηρεσιών #4 και #5

10

Β3 Προσέγγιση υλοποίησης της ζητούμενης Υπηρεσίας #8

10

Β4 Προσέγγισης υλοποίησης της ζητούμενης Υπηρεσίας #9

5

Β5 Προσέγγισης παραγωγής / μεταγραφής προσβάσιμων
ηλεκτρονικών εκδόσεων (στο πλαίσιο των Υπηρεσιών #5, #6
και #12

8

Ποιότητα προσφερόμενων δειγμάτων
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Γ1 Ποιότητα του Δείγματος Α’ - Συμβατότητα τους όρους της
Διακήρυξης

10

Γ2 Ποιότητα του Δείγματος Β’ - Συμβατότητα τους όρους της
Διακήρυξης

5

Γ3 Ποιότητα του Δείγματος Γ’ - Συμβατότητα τους όρους της
Διακήρυξης

5

Δ.

Οργάνωση / Διοίκηση Έργου

20

Δ1 Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και οργάνωσης
του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας
διασφάλισης ποιότητας και του συστήματος επικοινωνίας του
Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή

15

Δ2 Απασχόληση και συμπληρωματικότητα των μελών της Ομάδας
Έργου – Καθήκοντα και βαθμός εμπλοκής των μελών

5

ΣΥΝΟΛΟ

100

Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:

Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων.
Όλα τα επιμέρους κριτήρια 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).



αυξάνεται μέχρι 150 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης.

Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου σταθμίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας
του κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται
στα 2 δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς
τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της.
Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς (ΑΒΤΠ).
𝛢𝛣𝛵𝛱 = 𝛢1 × 5% + 𝛢2 × 10% + 𝛢3 × 5% + 𝛣1 × 7% + 𝛣2 × 10% + 𝛣3 × 10%
+ 𝛣4 × 5% + 𝛣5 × 8% + 𝛤1 × 10% + 𝛤2 × 5% + 𝛤3 × 5% + 𝛥1
× 15% + 𝛥2 × 5%
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Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από
τον τύπο:
𝛵𝛣𝛵𝛱 =

𝛢𝛣𝛵𝛱
× 100
𝛢𝛣𝛵𝛱𝑚𝑎𝑥

όπου ABTΠmax =η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου. Κριτήρια με
βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών:
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.),
ως εξής:
𝛵𝛣𝛰𝛱 =

𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή 𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά 𝛭𝜀𝜄𝜊𝛿ό𝜏𝜂
× 100
𝛰𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή 𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά 𝛱𝜌𝜊𝜎𝜑έ𝜌𝜊𝜈𝜏𝛼

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου
προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο ποσό σε Ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο
μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει
Τ.Β.Ο.Π.= 100).
Τελική αξιολόγηση:
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της
πλέον συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
𝛵𝛣𝛴𝛱 = (𝛵𝛣𝛰𝛱 × 20%) + (𝛵𝛣𝛵𝛱 × 80%)
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν
κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων
με τον μεγαλύτερο ΤΒΣΠ.

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.

Σελίδα

33

20PROC006688679 2020-05-12
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
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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.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον
ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
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προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.
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 έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.»

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Παρακάτω περιγράφονται τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο
της Τεχνικής Προσφοράς, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης η
κατανόηση και η ικανότητα του υποψήφιου Αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
Έργου. Τα αναφερόμενα παρακάτω δεν αποκλείουν και τη παρουσίαση οιωνδήποτε άλλων
στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του.
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:
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Α.2

•

τις απαιτήσεις της Σύμβασης,

•

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 των ζητούμενων Υπηρεσιών #1, #2 και #3

Β.2

Προσέγγιση υλοποίησης των ζητούμενων Υπηρεσιών #4 και #5

Β.3

Προσέγγιση υλοποίησης της ζητούμενης Υπηρεσίας #8

Β.4

Προσέγγισης υλοποίησης της ζητούμενης Υπηρεσίας #9

Β.5

Προσέγγισης παραγωγής / μεταγραφής προσβάσιμων ηλεκτρονικών εκδόσεων (στο
πλαίσιο των Υπηρεσιών #5, #6 και #12
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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 προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας
Επειδή τα συστήματα του έργου απευθύνονται αμιγώς σε άτομα με αναπηρίες, η τυπική
συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0 σε επίπεδο ΑΑ δεν επαρκεί και απαιτείται
συμμόρφωση σε επίπεδο ΑΑΑ (ανώτατο επίπεδο), το οποίο και απαιτεί ειδική
τεχνογνωσία και ικανότητα. Ο Υποψήφιος για να αποδείξει περαιτέρω την κατανόηση
των απαιτήσεων της σύμβασης σε σχέση με την ανάπτυξη πλήρως προσβάσιμων
Ιστοσελίδων, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά δείγμα
Ιστοσελίδας το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς τα επιδείξιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
(ταχύτητα, επίπεδο συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0, χρήση καλών πρακτικών,
ευχρηστία, συνολική απόδοση και αισθητική). Το δείγμα σε καμία περίπτωση δεν θα
αξιολογηθεί ως προς τη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενό του. Το απαιτούμενο δείγμα
αφορά στη δημιουργία αντιπροσωπευτικών διαδραστικών ιστοσελίδων διαδικτυακής
πλατφόρμας (αρχική σελίδα και ενδεικτικές σελίδες δεύτερου επιπέδου, ανοικτής και
περιορισμένης), με συναφές ή μη περιεχόμενο (π.χ., κείμενα Lerem ipsum). Το δείγμα θα
πρέπει να:
 Είναι στην Ελληνική, τουλάχιστον.
 Είναι δυναμικό και να μην αποτελείται από απλά στατικές σελίδες και να
βασίζεται στις ίδιες τεχνικές με αυτές που θα εφαρμοστούν για το τελικό
σύστημα.
 Ενσωματώνει όλες τις καλές πρακτικές προσβασιμότητας που θα εφαρμοστούν
και στο τελικό σύστημα καθώς και να συμπεριλαμβάνει και τον μηχανισμό
εισαγωγής δεδομένων ώστε να κριθεί η ευχρηστία του συστήματος.
 Υποβληθεί σε ηλεκτρονική εγκαταστάσιμη μορφή, στον φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», ως ξεχωριστός συνημμένος συμπιεσμένος
φάκελος (μορφής .rar ή .zip) με συγκεκριμένη ονομασία «Δείγμα Γ1», στον οποίο
θα περιέχονται αρχεία όπως το ψηφιακό δείγμα και σε μορφή
προσβάσιμου .docx και .pdf μια συνοδευτική έκθεση τεκμηρίωσης της
συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τυχόν
απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση και κατανόησή του. Συγκεκριμένα, για
τον ορθότερο έλεγχο του δείγματος σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά ευχρηστίας
και προσβασιμότητας, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης της εφαρμογής,
απαιτείται η υποβολή του δείγματος υπό τη μορφή ολοκληρωμένου
περιβάλλοντος που θα φιλοξενεί την διαδικτυακή εφαρμογή (το δείγμα) έτσι
ώστε αυτή να μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα και χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις,
σε εικονικό περιβάλλον. Μπορεί να γίνει χρήση Vagrant, Docker, κ.λπ., με όλες
τις απαραίτητες εξαρτήσεις (λειτουργικό, web server, database, κ.λπ.), ώστε με
τη φόρτωση της εικόνας (box) να είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα της
εφαρμογής. Η εικόνα θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης και
τους κωδικούς πρόσβασης, εφόσον απαιτούνται.
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Γ.2

Γ.3

Είναι διαθέσιμο και λειτουργικό online, σε προσωρινή διαδικτυακή διεύθυνση
(URL) επιλογής του υποψηφίου Αναδόχου. Στην περίπτωση χρήσης κωδικών
πρόσβασης, αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται εντός του κειμένου της τεχνικής
προσφοράς του υποψηφίου. Η online έκδοση του δείγματος θα πρέπει να είναι
ταυτόσημη με την υποβληθείσα στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά». Σε
περίπτωση διαφορών μεταξύ των δυο εκδόσεων, θα υπερισχύει η υποβληθείσα
έκδοση στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά».
Έκθεση αξιολόγησης προσβασιμότητας του δείγματος Γ.1
Ο Υποψήφιος για να αποδείξει περαιτέρω την κατανόηση των απαιτήσεων της σύμβασης
σε σχέση με τα ζητήματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας θα πρέπει να συμπεριλάβει
στην Τεχνική του Προσφορά ενδεικτική έκθεση αξιολόγησης – τεκμηρίωσης της
προσβασιμότητας του «Δείγματος προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας» (βλ. Δείγμα
Γ.1). Η έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να:
 Είναι σε μορφή προσβάσιμου MS Word και PDF.
 Είναι στην Ελληνική γλώσσα.
 Βασίζεται σε δομή, μεθοδολογίες και εργαλεία εγκεκριμένα από το W3C.
 Υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», ως ξεχωριστός συνημμένος συμπιεσμένος φάκελος
(μορφής .rar ή .zip) με συγκεκριμένη ονομασία «Δείγμα Γ2», στον οποίο θα
περιέχεται η έκθεση σε μορφή προσβάσιμου .docx και .pdf.
Δείγμα μετατροπής ψηφιακού εγγράφου σε προσβάσιμες εναλλακτικές, ισοδύναμες
ψηφιακές μορφές.

Δ.

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 στην δημιουργία
προσβάσιμων ψηφιακών εκδόσεων. Η επιλογή του αντικειμένου της ενδεικτικής
ψηφιοποίησης είναι ελεύθερη, και την ευθύνη για αυτή φέρει αποκλειστικά ο
υποψήφιος. Εντούτοις, θα πρέπει:
 το αντικείμενο της ενδεικτικής ψηφιοποίησης να είναι στην Ελληνική και την
Αγγλική τουλάχιστον, και
 το δείγμα να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής εναλλακτικές μορφές: αρχείο MS
Word, αρχείο MS Excel, αρχείο PDF, αρχείο ΤΧΤ και αρχείο HTML.
 το δείγμα να υποβληθεί στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά», ως ξεχωριστός συνημμένος συμπιεσμένος φάκελος (μορφής .rar ή
zip) με συγκεκριμένη ονομασία «Δείγμα Γ», στον οποίο θα περιέχονται αρχεία
του δείγματος.
 ο Υποψήφιος να προσκομίσει, επιπλέον των διαφόρων εναλλακτικών ψηφιακών
μορφών, το πηγαίο κείμενο στην αρχική μη-προσβάσιμη μορφή του σε
ηλεκτρονική μορφή.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δ.1

Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα διοίκησης του Έργου
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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
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
Ομάδα
Έργου

Απασχόληση στο
Έργο σε
ανθρωπομήνες

Αρμοδιότητες /
καθήκοντα

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
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ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την
πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι στοχευμένη, σαφής, περιεκτική και επαρκώς
τεκμηριωμένη. Η πλεονάζουσα παράθεση πληροφοριών θα κριθεί αρνητικά. Η αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών θα λάβει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
-

-

την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης και μεθοδολογίας για την
επίτευξη των στόχων της προκήρυξης και ο βαθμός στον οποίο λαμβάνει υπόψη της
τις ιδιαιτερότητες του έργου,
τη συμφωνία με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προκήρυξης,
την τεκμηρίωση, όπου θα συνεκτιμηθεί η χρήση παραδειγμάτων, διαγραμμάτων,
στιγμιότυπων (screenshots), κ.λπ.,
τη ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των
επιμέρους εργασιών,
τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του
Αναδόχου με βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».

Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους
οικονομικούς φορείς επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς.
Αναλυτική Οικονομική Προσφορά
Υπηρεσία - Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης
Ποσό
προσφοράς
σε € (χωρίς
ΦΠΑ)

Σελίδα

Ποσό
προσφοράς
σε € (με
ΦΠΑ)
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1. Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας της Πράξης [στο
πλαίσιο του παραδοτέου D2.1.2]

1.000,00€

2. Διοργάνωση μιας (1) ανοικτής ημερίδας της Πράξης
στα Ιωάννινα [στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.1.3]

4.100,00€

3. Συμβολή στην υλοποίησης της κοινής εκστρατείας
ενημέρωσης & δέσμευσης υποστήριξης της Πράξης
[στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.1.5]

5.200,00€

4. Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση της κοινής
διασυνοριακής μελέτης της Πράξης [στο πλαίσιο του
παραδοτέου D3.1.1]

23.100,00€

5. Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση του κοινού
οδικού χάρτη για την πολιτική προστασία χωρίς
αποκλεισμούς [στο πλαίσιο του παραδοτέου D3.1.2]

8.300,00€

6. Ανάπτυξη ειδικών οδηγοί και εγχειρίδιων –
Μεταγραφή σε προσβάσιμες ψηφιακές μορφές [στο
πλαίσιο του παραδοτέου D3.1.4]

37.030,00€

7. Διοργάνωση δέκα (10) εκδηλώσεων άτυπου
εκπαιδευτικού χαρακτήρα [στο πλαίσιο του
παραδοτέου D3.1.5]

14.039,99€

8. Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης
πληροφόρησης και ειδοποιήσεων [στο πλαίσιο του
παραδοτέου D4.1.3]

14.999,99€

9. Αξιολόγηση της αποδοχής (προσβασιμότητα,
ευχρηστία, συμμόρφωση με πρότυπα, ικανοποίηση
χρηστών) των τεχνολογικών συστημάτων της Πράξης
[στο πλαίσιο του παραδοτέου D4.1.5]

5.499,99€

10. Συμβολή στην υλοποίηση πιλοτικής αξιολόγησης
κινδύνου σε τοπικό επίπεδο στην πόλη Kolonje της
Αλβανίας [στο πλαίσιο του παραδοτέου D5.1.2]

2.500,00€

11. Συντονισμό και συμμετοχή στην αξιολόγηση
επιπτώσεων και στην εξαγωγή διδαγμάτων από την
πιλοτική εφαρμογή της Πράξης στην πόλη Kolonje της
Αλβανίας [στο πλαίσιο του παραδοτέου D5.1.5]

2.500,00€

12. Διοργάνωση δύο (2) επισκέψεων μελέτης στο
εξωτερικό για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
τεχνογνωσίας - Μεταγραφή των εκθέσεων
συμπερασμάτων σε προσβάσιμες ψηφιακές μορφές
[στο πλαίσιο του παραδοτέου D6.1.1]

21.590,00€

13. Διοργάνωση μιας (1) ημερίδας
πολλαπλασιασμού/μεταφοράς στην Αθήνα [στο
πλαίσιο του παραδοτέου D6.1.2]
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

Σελίδα

4.700,00€

144.559,97€
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Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει
τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών το οποίο υπολογίζεται 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.

Σελίδα
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) 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.

Σελίδα
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 11:00.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της
παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Σελίδα
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης
χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με
την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς..
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την
επιτροπή του διαγωνισμού 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 και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και
της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το 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 2.2.3 (λόγοι
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.27 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί,
οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π.,
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την επιτροπή
διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.
4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο
366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•

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

διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει)
ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.
4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση 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 (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, 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.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου
με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση
της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α)
ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και
6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Επιτροπής ή άλλως της
υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3. 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.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Οι πληρωμές θα ακολουθούν την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ’ τον Ανάδοχο,
μετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα Α της
παρούσας, τα οποία θα εγκρίνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/16.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο 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 των Παραδοτέων Π5,
Π6 και Π7.α.
 Β’ Δόση, ίση με ποσοστό 35% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και
παραλαβή των Παραδοτέων Π4, Π7.δ, Π12.
 Αποπληρωμή, το υπόλοιπο 30% του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή Παραδοτέου Π1, Π2, Π3, Π7.β, Π7.γ, Π8, Π9, Π10, Π11, Π13 και
του συνόλου του Έργου.
Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης 4PLUS η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 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 τον φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ 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. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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 Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από 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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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,

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
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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 συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’
εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, καθώς και
κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 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 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.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται αρμοδίως για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
6.1.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων
από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα
με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Το έργο θα παραδοθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το αναλυτικό́
χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό δίδεται στο Παράρτημα A της παρούσας.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη
του έργου, συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν (Υφιστάμενη ημερομηνία
λήξης του έργου: 31/10/2020). Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των
παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν
από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του
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ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως
άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο
6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας αποτελούν τα κάτωθι Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο Σύμβασης
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS VARDAKASTANIS
Ημερομηνία: 2020.05.12 10:40:28 EEST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής
Ε.Σ.Αμε.Α.).
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.
Σήμερα η Ε.Σ.Αμε.Α. κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών
που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική
ζωή της χώρας.
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.
Σε εθνικό επίπεδο η Συνομοσπονδία αγωνίζεται για την προστασία και την προάσπιση των
ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την αποδυνάμωση των
κοινωνικών προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν. Επιδιώκει
την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής και τη
διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην κοινωνία. Η
Συνομοσπονδία καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών
ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει προτάσεις προς την ελληνική Πολιτεία για θέματα
όπως: η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η
κοινωνία της πληροφορίας, η καθολική πρόσβαση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Συνομοσπονδία, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής
σε μία πραγματικά αντιπροσωπευτική ευρωπαϊκή αναπηρική οργάνωση όπως είναι το
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στο
διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές. Με στόχο τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην ισότητα των ευκαιριών
και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, συμμετέχει σε ένα διευρυμένο δίκτυο επαφών με τα
Εθνικά Συμβούλια Ατόμων με Αναπηρία των άλλων κρατών – μελών αλλά και των υπό ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών.

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border Cooperation
Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020
Το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ
των δύο χωρών. Με κοινό ταμείο, οι δύο χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και μαζί αξιοποιούν
τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής για να πετύχουν οφέλη και για τις δύο χώρες.
Η συνολική στρατηγική του Προγράμματος είναι η εξεύρεση της ισορροπίας μεταξύ της
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ
των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών θεσμών, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ και
τις εθνικές πολιτικές, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω κοινών παρεμβάσεων.
Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο φορείς, έναν από κάθε
χώρα και να αφορούν στους στόχους του Προγράμματος:


Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και
αποβλήτων



Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης
χρήσης των φυσικών πόρων



Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ



Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης κρίσεων και της διαχείρισης
καταστροφών με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές



Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την
τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής



Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας,
επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.

της

βιωσιμότητας

των

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υλοποιηθούν έργα (δράσεις) στις κάτωθι περιοχές:


Ελλάδα (Νομοί): Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα,
Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα



Αλβανία (Περιφέρειες): Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €54.076.734 (σύμφωνα με τη 2 η
Τροποποίηση αυτού), εκ των οποίων 85% (€45.965.222) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους,
μέσω του μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, και 15% (€8.111.512) από εθνικούς πόρους
των δύο χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
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Εικόνα 1. Χάρτης Επιλέξιμων Περιοχών Προγράμματος
(Πηγή: Ιστοσελίδα Προγράμματος - https://greece-albania.eu/the-programme)

H Πράξη “4PLUS”
Η Πράξη «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection
for All» με ακρωνύμιο «4PLUS» εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος «Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme
GREECE – ALBANIA 2014 – 2020» με συνολικό προϋπολογισμό €442.164,61. Ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός για τη Συνομοσπονδία, η οποία είναι και Επικεφαλής Δικαιούχος της Πράξης
(αγγλ. Lead Beneficiary) ανέρχεται στα €167.926,00.
Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «1. Promotion of the environment,
sustainable transport and public infrastructure», και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο «1.4
Improve the effectiveness of risk prevention and disaster management with a focus on forest
fires» της Θεματικής Προτεραιότητας «1b. Protecting the environment & promoting climate
change adaptation & mitigation, risk prevention & management through, inter alia: joint actions
for environmental protection; promoting sustainable use of natural resources, resource
efficiency, renewable energy sources and the shift towards a safe and sustainable low-carbon
economy promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and
developing disaster management systems and emergency preparedness».

Αντικείμενο - Σκοπός της Πράξης
Η αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη ενέχει αυξημένους κινδύνους για τους ανθρώπους, τις
υποδομές και το περιβάλλον και καθιστά αναγκαία την έγκαιρη δράση και πολιτική αντίδραση
στην υφιστάμενη κατάσταση. Οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές δημιουργούν
σημαντικές προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Αλβανίας. Συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες αυξάνονται έχοντας διασυνοριακές
επιπτώσεις που καθιστούν μια κοινή προσέγγιση απαραίτητη.
Παρόλο που η πρόληψη αποκτά αυξημένη σημασία και στις δύο χώρες, δεν υπάρχει
στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των
ηλικιωμένων ατόμων, αφήνοντας τους εντελώς εκτεθειμένους σε πολλαπλούς κινδύνους. Κατά
γενική ομολογία, τα συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών σχεδιάζονται με
βάση ένα «μέσο» άτομο, το οποίο βλέπει και ακούει κανονικά, μπορεί να περπατήσει και να
τρέξει, μπορεί να οδηγήσει και να ανταποκριθεί άμεσα σε οδηγίες, κ.λπ.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, παγκοσμίως, πόσο μάλλον στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –
Αλβανίας, ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να διερευνηθούν και υποστηριχθούν
κατάλληλα οι ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων γ’ ηλικίας σε
έκτακτες περιπτώσεις κρίσης.
Η Πράξη 4PLUS, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 11 της Διεθνούς Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD), στοχεύει στη
βελτίωση της ετοιμότητας των τοπικών και περιφερειακών φορέων της διασυνοριακής
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περιοχής για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων καταστροφών, με ιδιαίτερες
προβλέψεις και χωρίς να εγείρονται διακρίσεις προς άτομα με αναπηρία και γενικότερα
προς άτομα με μειωμένη αυτονομία.
Το προτεινόμενο σχέδιο ενεργεί καταλυτικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων, και της
βελτίωσης των υφιστάμενων, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών σχεδίων πολιτικής
προστασίας για την καλύτερη ενσωμάτωση και αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με
αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και γενικότερα όλων των
ευάλωτων ομάδων που σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών κρίσεων και καταστροφών
βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κινδύνους καθώς και ιδιαίτερα εξαρτώμενες από τρίτους.

Δικαιούχοι της Πράξης (Εταιρικό σχήμα)
Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:
-

LB1: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, www.esamea.gr – Επικεφαλής
Δικαιούχος

-

PB2: ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, www.ped-in.gr

-

PB3: ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, www.peddm.gov.gr

-

PB4: Ένωση Δήμων Αλβανίας (Αλβανία), www.aam.org.al

-

PB5: Δήμος Kolonje (Αλβανία), www.kolonja.gov.al

-

PB6: Ινστιτούτο Αστικής Έρευνας (Αλβανία), www.uri.org.al

Οριζόντιες Αρχές που διέπουν την Πράξη
Η Πράξη, και ως εκ τούτου το προκηρυσσόμενο Έργο, ενσωματώνουν τις αρχές της Μη
Διάκρισης και Ίσων ευκαιριών και της Προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία
έχει πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των
κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Όλα τα αποτελέσματα της Πράξης θα πρέπει να είναι
πλήρως προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, οι τεχνική λύση και οι
υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιασμού για
Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας, όπως για παράδειγμα σε ΤΠΕ
για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, στις οδηγίες
προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

Περίοδος υλοποίησης της Πράξης
Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 01.06.2018 έως 30.10.2020.
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Η παρούσα σύμβαση θα αφορά σε δράσεις που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένα Παραδοτέα
(αγγλ. Deliverables) της Πράξης «4PLUS», την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχει, ως
Επικεφαλής Δικαιούχος της Πράξης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ):
Αριθμός πακέτου
εργασίας (WP) /
παραδοτέου (D)

Τίτλος πακέτου εργασίας (WP) / παραδοτέου (D), βάσει του
εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου (αγγλ. Application Form)

WP 2

Communication & Dissemination
Deliverable 2.1.2 Communication Material & Tools
Deliverable 2.1.3 Project Public Events
Deliverable 2.1.5 Joint Advocacy & Lobbying Campaign

WP 3

Common Approach & Capacity Building
Deliverable 3.1.1 Joint Cross-Border Study
Deliverable 3.1.2 Common Vision & Consultation
Deliverable 3.1.4 Guidelines & Manuals development
Deliverable 3.1.5 Joint Training Programme

WP 4

Cross-Border Technology & Tools
Deliverable 4.1.3 Cross-Border Information & Notification Portal
Deliverable 4.1.5 Technology-Acceptance Assessment & Trials

WP 5

Pilot Local Interventions
Deliverable 5.1.2 Local Risk Assessment (Identification & Preparedness)
Deliverable 5.1.5 Impact Assessment & Lessons Learned & Sustainability

WP 6

Pilot Capitalization & Outreach
Deliverable 6.1.1 Import of Good Practices & Know-How
Deliverable 6.1.2 Transferability

Για τις ανάγκες της υλοποίησης των παραπάνω παραδοτέων της Πράξης «4PLUS», προβλέπεται
από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (αγγλ. Application Form) και από την Αναλυτική
Τεκμηρίωση του Προϋπολογισμού (αγγλ. Specification of Budget Costs) της Πράξης, η ανάθεση
της υλοποίησης, μέρους ή του συνόλου των παραδοτέων αυτών, σε εξωτερικούς παρόχους
εμπειρογνωμοσύνης και υπηρεσιών (αγγλ. external expertise and services providers):
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Work
Package

Deliverable

Type of service

Υπηρεσία - Αντικείμενο της παρούσας
Σύμβασης

WP2

D2.1.2

Electronic Promotional
material

1. Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας της
Πράξης

WP2

D2.1.3

International
Conferences

2. Διοργάνωση μιας (1) ανοικτής ημερίδας
της Πράξης στα Ιωάννινα

WP2

D2.1.5

Other (special
information/
communication
services)

3. Συμβολή στην υλοποίησης της κοινής
εκστρατείας ενημέρωσης & δέσμευσης
υποστήριξης της Πράξης

WP3

D3.1.1

Studies, research

4. Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση
της κοινής διασυνοριακής μελέτης της
Πράξης

WP3

D3.1.2

Studies, research

5. Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση
του κοινού οδικού χάρτη για την πολιτική
προστασία χωρίς αποκλεισμούς

WP3

D3.1.4

Other (special / expert
services)

6. Ανάπτυξη ειδικών οδηγοί και εγχειρίδιων
– Μεταγραφή σε προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές

WP3

D3.1.5

Workshops & Seminars/
Trainings

7. Διοργάνωση εκδηλώσεων άτυπου
εκπαιδευτικού χαρακτήρα

WP4

D4.1.3

Other (special s/w
services)

8. Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαδικτυακής
πύλης πληροφόρησης και ειδοποιήσεων

WP4

D4.1.5

Studies, research

9. Αξιολόγηση της αποδοχής
(προσβασιμότητα, ευχρηστία,
συμμόρφωση με πρότυπα, ικανοποίηση
χρηστών) των τεχνολογικών συστημάτων
της Πράξης

WP5

D5.1.2

Other (consulting
services)

10. Συμβολή στην υλοποίηση πιλοτικής
αξιολόγησης κινδύνου σε τοπικό επίπεδο
στην πόλη Kolonje της Αλβανίας

WP5

D5.1.5

Studies, research

11. Συντονισμό και συμμετοχή στην
αξιολόγηση επιπτώσεων και στην
εξαγωγή διδαγμάτων από την πιλοτική
εφαρμογή της Πράξης στην πόλη Kolonje
της Αλβανίας

WP6

D6.1.1

Studies, research

12. Διοργάνωση δύο (2) επισκέψεων μελέτης
στο εξωτερικό για την ανταλλαγή καλών
πρακτικών και τεχνογνωσίας Μεταγραφή των εκθέσεων
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συμπερασμάτων σε προσβάσιμες
ψηφιακές μορφές
WP6

D6.1.2

International
Conferences

13. Διοργάνωση μιας (1) ημερίδας
πολλαπλασιασμού/μεταφοράς στην
Αθήνα

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
πληρούνται. Η σύμβαση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Πράξης «4PLUS», η οποία έχει ενταχθεί
στο Πρόγραμμα, βάσει της Σύμβασης Επιχορήγησης (αγγλ. Subsidy Contract), υπ. αριθμ. Α21.4-1, η οποία υπογράφθηκε στις 10.07.2018 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Επικεφαλής
Δικαιούχος της Πράξης «4PLUS»), και κωδικό MIS 5030829.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης εξασφαλίζεται μέσω του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για
την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Δικαιούχου υπ. αριθ. LB1, συνολικού ύψους
€178.996,00, και θα χρηματοδοτηθεί κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός
Προενταξιακής Βοήθειας – IPA) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, μέσω πιστώσεων του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ51860045, βάσει της ΣΑΕΠ518/6).

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα
Η μη υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα αποφασίσθηκε με γνώμονα την ανάγκη
συγχρονισμού και εναρμονισμού των υπηρεσιών που προκηρύσσονται, εξασφαλίζοντας όμως
στους υποψηφίους τη δυνατότητα συμμετοχής ως ένωση φορέων και τη δυνατότητα στήριξης
σε τρίτους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
υποστήριξης στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για την υλοποίηση της Πράξης
«4PLUS». Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα αναλάβει να εκτελέσει ο Ανάδοχος είναι οι
ακόλουθες:

1.

Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας της Πράξης [στο πλαίσιο του D2.1.2]

Συνοπτική Περιγραφή
Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά στο δημιουργικό, αφενός της ταυτότητας που θα διέπει
βασικά προϊόντα και εκροές της Πράξης (τεχνικά έργα, πύλη, εφαρμογή για φορητές συσκευές,
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έντυπος οδηγός, διεθνές εργαστήριο, εκδηλώσεις της Πράξης, multimedia προώθησης,
σταθμοί πληροφόρησης, κ.λπ.), και αφετέρου του βασικού υλικού διάχυσης και προβολής της
Πράξης.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Ως προς το δημιουργικό της ταυτότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθορίσει τη γενική ιδέα, τα
λογότυπα, σλόγκαν, χρώματα, κ.λπ., και τους γενικοί κανόνες εφαρμογής τους. Η περαιτέρω
εξειδίκευση και εφαρμογή αυτών, θα γίνει κατά περίπτωση από τους αρμόδιους για την
παραγωγή / υλοποίηση των αντίστοιχων εκροών (εκδηλώσεις, εξοπλισμός, λογισμικό,
multimedia, κ.λπ.) της Πράξης. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα παραδώσει κατάλληλη περιγραφή
και οδηγίες εφαρμογής των στοιχείων ταυτότητας της Πράξης (στα Αγγλικά).
Ως προς το δημιουργικό του υλικού διάχυσης, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με όλους τους
Δικαιούχους της Πράξης (από τους οποίους θα ζητήσει και λάβει πληροφορίες, κείμενα,
φωτογραφίες, κλπ.) θα δημιουργήσει, χρησιμοποιώντας όπου προβλέπεται τα εργαλεία που
παρέχει το Πρόγραμμα (Οδηγός Πληροφόρησης, εργαλείο Αφίσας, κλπ.), και θα παραδώσει σε
τελική μορφή κατάλληλη προς ηλεκτρονική διάχυση και σε μορφή κατάλληλη προς
παραγωγή/εκτύπωση και μεταγραφή (τουλάχιστον):
 ένα φυλλάδιο παρουσίασης της Πράξης και των αποτελεσμάτων της (τρίπτυχο,
κατάλληλο για τετράχρωμη εκτύπωση σε διάσταση Α4 ή μεγαλύτερη, σε τρεις
γλώσσες),
 μια αφίσα προβολής της Πράξης (κατάλληλη για τετράχρωμη εκτύπωση σε δυο
διαστάσεις Α3 και Α1, σε τρεις γλώσσες),
Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν σε κατάλληλες μορφές για μελλοντική επεξεργασία,
αναπαραγωγή, και διακίνηση μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών
δικτύων. Επίσης, θα πρέπει, στο σύνολό τους, να αναπτυχθούν σύμφωνα με τους Κανόνες
Δημοσιότητας του Προγράμματος και την ισχύουσα έκδοση του Πλάνου Επικοινωνίας της
Πράξης.
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να προσδιορίσουν την προσέγγισή τους για
την υλοποίηση των παραπάνω.
Σημείωση: Επιπλέον υπηρεσίες που τυχόν προσφέρει ο Ανάδοχος, θα συνεκτιμηθούν ως προς
την προστιθέμενη αξία και τη συμβολή τους στην προβολή της Πράξης, και αναλόγως θα
βαθμολογηθούν με πρόσθετη βαθμολογία.
Σημείωση: Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της μετάφρασης και επιμέλειας των κειμένων στις
ζητούμενες γλώσσες, και στην τιμή που θα προσφέρει θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα όποια
σχετικά κόστη.

Στάδια υλοποίησης
(1) Σχεδιασμός της ταυτότητας και υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για παρατηρήσεις - Διορθώσεις
(εάν απαιτούνται) - Έγκριση
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(2) Σχεδιασμός του υλικού (έτοιμο προς ηλεκτρονική διάχυση, αναπαραγωγή σε έντυπη
μορφή και μεταγραφή σε προσβάσιμες μορφές) και υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για
παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν απαιτούνται) - Έγκριση
(3) Παραγωγή, προ-εκτύπωση του υλικού (ως δείγμα) και υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για
παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν απαιτούνται) - Τελική Έγκριση
(4) Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, DVD ή USB, το
σύνολο των τελικών αρχείων σε μορφή κατάλληλη για πιθανή επανέκδοση και
αναπαραγωγή στο μέλλον από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π1

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

2.

Ηλεκτρονικό υλικό επικοινωνίας της
Πράξης

Διοργάνωση μιας (1) ανοικτής ημερίδας της Πράξης στα Ιωάννινα
[στο πλαίσιο του D2.1.3]

Συνοπτική Περιγραφή
Η εν λόγω Ημερίδα, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί στην περιοχή των Ιωαννίνων θα είναι
ανοικτή στο κοινό και θα έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και
των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τον σκοπό και το όρμα της Πράξης, καθώς και σε σχέση
με το πρόγραμμα και την πρόοδο των εργασιών της.
Η οριστική ημερομηνία διεξαγωγής της Ημερίδας και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων (με τις
ώρες των διαλλειμάτων, κ.λπ.), θα κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο από την Α.Α. και
συμφωνηθούν τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Ημερίδας.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Για τις ανάγκες της Ημερίδας, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κατ΄ ελάχιστον:
 Υποστήριξη διοργάνωσης
•
δημιουργία προσκλήσεων
•
σύνθεση καταλόγου αποδεκτών και αποστολή
 Υποστήριξη για την υλοποίηση
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•
•
•







υπηρεσία διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα
υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογραφικής κάλυψης
υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης μέσω Διαδικτύου (live web
broadcasting)
•
υπηρεσία υποδοχής / εγγραφών
•
κάλυψη της διαμονής και μετακίνησης των προσκεκλημένων ομιλητών
(κατόπιν έγκρισης της Α.Α.)
Διάθεση μίας (1) αίθουσας εκδηλώσεων (διάταξη: θεατρική/συνεδριακή με podium/
τράπεζα ομιλητών)
•
χωρητικότητας 120 ατόμων
•
με δυνατότητα πρόσβασης από χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου
•
με δυνατότητα πρόσβασης σε πλησίον WC για ΑμεΑ
•
με σύνδεση Wi-Fi
•
με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και overhead video-data projector για
παρουσίαση/προβολή μέσω Η/Υ laptop
Catering για 120 άτομα
•
Υποδοχή (καφές καλωσορίσματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
μπισκότα/κέικ
•
Διάλλειμα (καφές διαλείμματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
γλυκά/αλμυρά σνακ
Αποδελτίωση

Οι χώροι και το υλικό της εκδήλωσης θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να φέρουν κατάλληλη
σήμανση, σύμφωνα με τους κανόνες τους Προγράμματος και σύμφωνα με το εν ισχύ Πλάνο
Επικοινωνίας της Πράξης.
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να προσδιορίσουν την προσέγγισή τους για
την υλοποίηση των παραπάνω.
Σημείωση: Επιπλέον υπηρεσίες που τυχόν προσφέρει ο Ανάδοχος, θα συνεκτιμηθούν ως προς
την προστιθέμενη αξία και τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης, και αναλόγως θα
βαθμολογηθούν με πρόσθετη βαθμολογία.
Σημείωση: Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του προσωπικού των δικαιούχων της Πράξης
για τυχόν συμμετοχή τους στην εκδήλωση, είναι ευθύνη των δικαιούχων και δεν επιβαρύνουν
τον Ανάδοχο. Η προετοιμασία του προγράμματος και των ομιλιών είναι ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής και των δικαιούχων της Πράξης και δεν περιλαμβάνεται στις απαιτούμενες
από τον Ανάδοχο υπηρεσίες.

Στάδια υλοποίησης
(1) Καθορισμός οριστικής ημερομηνίας (σε συνεννόηση με την Α.Α.)
(2) Σύνθεση πρότασης ως προς τον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας (διεύθυνση,
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χαρακτηριστικά της αίθουσας, πληροφορίες προσβασιμότητας, πληροφορίες
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οδηγίες εύρεσης και συντεταγμένες για συστήματα
ηλεκτρονικής πλοήγησης) - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν
απαιτούνται) - Έγκριση
(3) Σύνθεση πρότασης σε σχέση με το μενού catering - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για
παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν απαιτούνται) - Έγκριση
(4) Προετοιμασία προσκλήσεων και καταλόγου αποδεκτών (σε συνεννόηση με την Α.Α.) Αποστολή προσκλήσεων
(5) Διεξαγωγή. Ο Ανάδοχος πρέπει κατά τη διάρκεια της Ημερίδας (α) να αναπαράγει το
τελικό πρόγραμμα, τις φόρμες συμμετοχής, κ.λπ., (β) να οργανώσει γραφείο υποδοχής
για την εγγραφή των συμμετεχόντων και τη διανομή έντυπου υλικού, (γ) να διαθέσει το
κατάλληλο προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, για τη σωστή λειτουργία του
παρεχόμενου εξοπλισμού, και για την ομαλή εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων κατά τη
διάρκεια των ομιλιών και των διαλλειμάτων, (ε) να καλύψει με βίντεο, φωτογραφίες και
live broadcasting τα δρώμενα.
(6) Αποδελτίωση. Ως προς την αποδελτίωση, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην
Ε.Σ.Α.μεΑ., σε CD, DVD ή USB, το σύνολο του υλικού της προετοιμασίας και διεξαγωγής
της Ημερίδας (δηλ., τελικό πρόγραμμα, κατάλογο εγγραφών/συμμετεχόντων, βίντεο και
φωτογραφίες, πρακτικά, υλικό παρουσιάσεων/εισηγήσεων/συνεντεύξεων, κ.λπ.) που
συλλέχθηκαν και παράχθηκαν για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π2

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία διεξαγωγής της
Ημερίδας και σε κάθε περίπτωση
πριν τη λήξη της Πράξης

3.

Πρακτικά - Υλικό αποδελτίωσης της
Ανοικτής Ημερίδας στα Ιωάννινα

Συμβολή στην υλοποίησης της κοινής εκστρατείας ενημέρωσης & δέσμευσης
υποστήριξης της Πράξης [στο πλαίσιο του D2.1.5]

Συνοπτική Περιγραφή
Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και την επιτυχή υλοποίηση των διάφορων
δράσεων της Πράξης, ειδικά στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας «Common Approach & Capacity
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Building» κρίνεται σκόπιμο αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό να διοργανωθεί από κοινού (δηλ.
παράλληλα από όλους τους δικαιούχους της Πράξης) μια εκστρατεία με στόχο (α) την
επικοινωνία/διάδοση της φιλοσοφίας και των πολιτικών/παρεμβάσεων που επιδιώκει να
προωθήσει η Πράξη 4PLUS, (β) την εξασφάλιση δέσμευσης υποστήριξης (αγγλ. advocacy) από
σημαντικούς/ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς (αγγλ. stakeholders) και (γ) τη
συντονισμένη άσκησης επιρροής (αγγλ. lobbying) προς φορείς και κέντρα πολιτικής,
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο της καμπάνιας θα πρέπει να αναδειχθούν τα
ζητήματα ανισοτήτων, αποκλεισμού και απουσίας προσβασιμότητας και κατάλληλων
προβλέψεων στις διάφορες εκφάνσεις της πολιτικής προστασίας και να προβληθούν οι στόχοι
της Πράξης, τα εργαλεία της Πράξης και η Κοινή Στρατηγική που προτείνει η Πράξη για την
αντιμετώπισή τους.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας, ως συμβολή της ΕΣΑμεΑ στην κοινή αυτή εκστρατεία
όλων των δικαιούχων, ο Ανάδοχος πρέπει να:
•

•

•

Οργανώσει/διεξάγει μια εκστρατεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συνεργασία
με τοπικά και περιφερειακά σωματεία, συνδέσμους, οργανώσεις, κ.λπ. ατόμων με
αναπηρίες, ηλικιωμένων ατόμων και γενικότερα ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα/ανεξαρτησία και τα μέλη των οικογενειών τους. Προτεραιότητα αυτής της
δράσης θα πρέπει να είναι η ενημέρωση για τα δικαιώματα και υφιστάμενες
διακρίσεις, ώστε να αφυπνισθούν τόσο οι εν λόγω φορείς όσο και οι πολίτες μέλη τους
και να κινητοποιηθούν/προσελκυσθούν να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις τις
Πράξης και στην προώθηση/υλοποίηση του οράματος του 4PLUS. Αποδέκτες της εν
λόγω εκστρατείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όλοι οι πρωτοβάθμιοι φορείς-μέλη
της ΕΣΑμεΑ που δραστηριοποιούνται στην ελληνική πλευρά της περιοχής του
Προγράμματος.
Οργανώσει και διεξάγει φυσικές επισκέψεις σε ειδικά κέντρα και μονάδες φροντίδας,
κ.λπ. στην περιοχή της Ηπείρου για την άμεση ενημέρωση ωφελούμενών τους (π.χ.,
πρωτοβάθμιους φορείς-μέλη της ΕΣΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ, δημοτικά κέντρα κοινωνικής
προστασίας/αλληλεγγύης, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ).
Να συμμετάσχει με την αποστολή τουλάχιστον ενός (1) στελέχους/συνεργάτη του
Αναδόχου στην εκδήλωση (Joint Advocacy & Lobbying Event) που θα διοργανώσει ο
εταίρος PB6 (URI), στην Αυλώνα της Αλβανίας στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.6.5,
όπου θα παρουσιάζει εκ μέρους του LB1 την Πράξη, τους στόχους της, κ.λπ.

Οι χώροι και το υλικό των συναντήσεων θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να φέρουν
κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τους κανόνες τους Προγράμματος και σύμφωνα με το εν
ισχύ Πλάνο Επικοινωνίας της Πράξης.
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να προσδιορίσουν την προσέγγισή τους για
την υλοποίηση των παραπάνω.

Στάδια υλοποίησης
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(1) Προετοιμασία προσχεδίων και πινάκων αποδεκτών για την εκστρατεία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου – Παρατηρήσεις/έγκριση από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
(2) Προετοιμασία πλάνου φυσικών επισκέψεων στην Ήπειρο – Παρατηρήσεις/έγκριση από
την Ε.Σ.Α.μεΑ
(3) Υλοποίηση εκστρατείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φυσικών επισκέψεων.
(4) Επικοινωνίες, προγραμματισμός, προσχέδιο παρουσίασης PPT και ενεργή συμμετοχή
στην εκδήλωση του PB6 στην Αυλώνα.
(5) Αποδελτίωση. Ως προς την αποδελτίωση, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην
Ε.Σ.Α.μεΑ., σε CD, DVD ή USB, το σύνολο του υλικού της προετοιμασίας και διεξαγωγής
των παραπάνω δράσεων (δηλ., προσχέδια αλληλογραφίας, φωτογραφίες και λοιπό υλικό
από τις επισκέψεις και τις εκδηλώσεις, υλικό παρουσιάσεων/εισηγήσεων κ.λπ.) που
συλλέχθηκαν και παράχθηκαν για την υλοποίηση της υπηρεσίας.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π3

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

4.

Απολογιστική έκθεση - Υλικό
αποδελτίωσης των δράσεων που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής
εκστρατείας ενημέρωσης & δέσμευσης
υποστήριξης της Πράξης

Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση της κοινής διασυνοριακής μελέτης της
Πράξης [στο πλαίσιο του D3.1.1]

Συνοπτική Περιγραφή
Ένας από τους κυρίαρχους στόχους της Πράξης 4PLUS είναι να συλλέξει τις απαραίτητες
πληροφορίες και δεδομένα που θα επιτρέψουν αφενός να καταγραφθεί συστηματικά το
ζήτημα των ανισοτήτων και των αποκλεισμών στην πολιτική προστασία, τόσο τοπικά όσο και
σε διασυνοριακό επίπεδο, και αφετέρου να τεθούν προτεραιότητες ως βάση μιας κοινής,
τεκμηριωμένης στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό, ως μέρος των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Πράξη 4PLUS, έχει
σχεδιασθεί μια «Κοινή Διασυνοριακή Μελέτη» (αγγλ. Joint Cross-Border Study) στην υλοποίηση
της οποίας θα συμμετάσχουν/συμβάλουν η ΕΣΑμεΑ από ελληνικής πλευράς και ο δικαιούχος
PB6 (URI), από αλβανικής πλευράς. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρέχει στους
εταίρους της Πράξης μια κριτική ανάλυση και προτάσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν: (α) να
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αξιολογήσουν την ανάγκη και τη δυνητική προστιθέμενη αξία μιας περιεκτικής στρατηγικής
πρόβλεψης και αντιμετώπισης πολλαπλών κινδύνων/καταστροφών εντός της διασυνοριακής
περιοχής, (β) να εντοπίσουν τις δυνητικές βασικές απαιτήσεις μιας τέτοιας στρατηγικής, (γ) να
καταγράψουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και περιορισμένη κινητικότητα που
διαβιούν στην περιοχή, είτε με αυτονομία είτε σε ιδρύματα (ειδικά κέντρα) και τις πραγματικές
ελλείψεις σε σχέση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, μέσα διάσωσης, κ.λπ. (δ) να εντοπίσουν
τις διαθέσιμες σχετικές υποδομές και να προσδιορίσουν τις πιθανές ανάγκες για βελτίωση της
προσβασιμότητας σε αυτές καθώς και τις ανάγκες/ελλείψεις για προσβάσιμη προσωρινή
διαμονή και (ε) να προτείνουν πιθανές επιλογές σχεδιασμού και πολιτικής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω κοινής μελέτης:




Ο εταίρος PB6 (URI) έχει αναλάβει:
o να εκπονήσει μια τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα τουλάχιστον 1.000 κατοίκων
της αλβανικής περιοχής του Προγράμματος,
o να συνθέσει και παραδώσει (στην ΕΣΑμεΑ) μεταφρασμένη στα αγγλικά μια
τελική έκθεση όπου θα παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας.
Η ΕΣΑμεΑ (και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος του προκηρυσσόμενου έργου) έχει αναλάβει:
o να συντονίσει τη συλλογή των στοιχείων και από τις δυο περιοχές
(παρέχοντας τη κοινή μεθοδολογία και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και τη
σύνθεση της τελικής έκθεσης της μελέτης),
o να σχεδιάσει και εκπονήσει μια τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα τουλάχιστον
1.000 κατοίκων της ελληνικής περιοχής του Προγράμματος,
o να συγκρίνει τα ευρήματα της έρευνας στην ελληνική πλευρά με αυτά της
έρευνας στην αλβανική πλευρά των συνόρων (τα οποία θα παραδώσει ο
εταίρος PB6),
o να εκπονήσει μια συμπληρωματική έρευνα βάσει ερωτηματολογίου η οποία
θα απευθύνεται σε φορείς/οργανισμούς της περιοχής που σχετίζονται με τον
τομέα της κοινωνικής προστασίας και την πρόληψη κινδύνων/καταστροφών,
o να συνθέσει/εκδώσει μια τελική έκθεση σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά
και Αλβανικά).

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Α. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, τη σχεδίαση και διεξαγωγή
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στην ελληνική πλευρά της περιοχής του Προγράμματος
(νομοί Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου,
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Λευκάδας). Ιδιαίτερης σημασίας, καθώς και προτεραιότητα για την
Πράξη, είναι η καταγραφή υφιστάμενων ανισοτήτων και ελλείψεων στον τομέα της πολιτικής
προστασίας, ειδικά ως προς τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και γενικά
άτομα που χαρακτηρίζονται από μειωμένο βαθμό κινητικότητας και ανεξαρτησίας.
Η έρευνα θα αφορά τόσο στη γνώμη των πολιτών, όσο και σε αυτή των επαγγελματιών στους
διάφορους τομείς/φάσεις της πολιτικής προστασίας (πρόληψη, προετοιμασία, έγκαιρη
προειδοποίηση, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση κρίσεων, αντιμετώπιση συνεπειών και
αποκατάσταση, κ.λπ.). Ειδικότερα, οι ομάδες-στόχος της έρευνας είναι οι ακόλουθες:
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I.

II.

III.

Άτομα με αναπηρία και συγγενείς. Άτομα άνω των 18 χρονών που διαμένουν στην
ελληνική περιοχή του Προγράμματος, δηλαδή στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς,
Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας,
Κεφαλονιάς και Λευκάδας, τα οποία δηλώνουν ότι είναι τα ίδια άτομα με αναπηρία
ή/και χρόνιες παθήσεις και γενικότερα άτομα με μειωμένο βαθμό κινητικότητας και
ανεξαρτησίας (σημείωση: δεν είναι απαραίτητο να είναι άτομα με πιστοποιημένο
βαθμό αναπηρίας) ή/και δηλώνουν ότι είναι γονέας/αδερφός/αδερφή/τέκνο/
κηδεμόνας τέτοιου ατόμου.
Άτομα χωρίς αναπηρία και χωρίς συγγενείς με αναπηρία: Άτομα άνω των 18 χρονών
που διαμένουν στην ελληνική περιοχή του Προγράμματος, δηλαδή στους Νομούς
Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης, τα οποία θα δηλώνουν ότι δεν
ανήκουν στην ομάδα Ι.
Επαγγελματίες
πολιτικής
προστασίας
διαφόρων
ειδικοτήτων,
δηλαδή
στελέχη/προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ, κ.λπ.), των ένοπλων
δυνάμεων, του ΕΚΑΒ, της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’
και β’ βαθμού, των οργανισμών/υπηρεσιών/κέντρων πρόληψης και αποκατάστασης,
των εθελοντικών οργανώσεων.

Ειδικότερα, ως προς τους επιμέρους στόχους, η έρευνα καλείται:
•

•

•
•

Να εκτιμήσει βαθμό κάλυψης/ικανοποίησης των ευπαθών ομάδων από τις
υφιστάμενες υπηρεσίες και να τον συγκρίνει με αυτόν στον γενικό πληθυσμό δηλαδή
να εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο υπάρχουν στην ελληνική περιοχή του
Προγράμματος ανάγκες οι οποίες δεν εξυπηρετούνται ή εξυπηρετούνται δυσανάλογα
για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
Να καταγράψει δυσκολίες, εμπόδια, διακρίσεις και ελλείψεις στη πρόσβαση και λήψη
υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών στις διάφορες φάσεις της πολιτικής προστασίας,
δηλαδή να αναδείξει τις βασικές μορφές ανισοτήτων και τα βασικά αίτια (π.χ.,
στάσεις, αντιλήψεις, συνθήκες πρόσβασης, ποιότητα υπηρεσιών).
Να καταγράψει τις ανάγκες και τα κενά ως προς την πληροφόρηση, την ενημέρωση
και την έγκαιρη (προ-)ειδοποίηση (πηγές, μέσα-συστήματα επικοινωνίας,
περιεχόμενο, μορφή, κ.λπ.).
Να καταγράψει την άποψη/προδιάθεση των ερωτώμενων σε σχέση με τις
πρωτοβουλίες και τα νέα εργαλεία της Πράξης 4PLUS.

Η έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Μία (1) ποσοτική τηλεφωνική έρευνα κοινής γνώμης. Η έρευνα θα πρέπει να γίνει με
τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο θα απευθύνεται στις ομάδες-στόχου
Ι και ΙΙ και θα περιλαμβάνει: (Α) μια γενική ενότητα ερωτήσεων (έως 10 ερωτήσεις),
στην οποία θα πρέπει να απαντούν όλοι οι συμμετέχοντες, (Β) μια ενότητα που θα
απαντάνε μόνο όσοι δηλώνουν ότι ανήκουν στην ομάδα Ι (έως 25 ερωτήσεις) και (Γ)
μια ενότητα στην οποία θα πρέπει να απαντούν μόνο όσοι δεν ανήκουν στην ομάδα Ι
(έως 25 ερωτήσεις). Η έρευνα θα πρέπει να γίνει σε δείγμα τουλάχιστον 1.000 ατόμων
(ομάδες Ι και ΙΙ). Η έρευνα θα πρέπει να γίνει βάσει στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας ως προς τον τόπο διαμονής (στρωματοποίηση με βάση τις
περιφερειακές ενότητες και τον βαθμό αστικότητας) και επιδιώκοντας να
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εκπροσωπούνται σε αυτό επαρκώς/εύλογα οι διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Μέσω
της έρευνας, θα πρέπει, να συλλεχθούν δεδομένα ως προς τους παραπάνω επιμέρους
στόχους, και να μελετηθούν τα ευρήματα συγκριτικά μεταξύ των δύο κοινωνικών
ομάδων Ι και ΙΙ.
Μία (1) έρευνα βάσει ατομικών (face-to-face) συνεντεύξεων σε δείγμα τουλάχιστον 50
ατόμων της ομάδας Ι (άτομα με αναπηρία και συγγενείς). Μέσω της έρευνας αυτής, η
οποία θα γίνει βάσει ημι-δομημένου ερωτηματολογίου, θα πρέπει να διερευνηθούν σε
περισσότερο βάθος δυσκολίες και εμπόδια, ανάγκες και τάσεις, βασικές μορφές
ανισοτήτων και βασικά αίτια, βιώματα, απαιτήσεις πληροφόρησης, κ.λπ. Θα πρέπει στο
δείγμα να εκπροσωπούνται επαρκώς οι διάφορες κατηγορίες αναπηρίας,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα ακοής.
Μία (1) έρευνα βάσει ερωτηματολογίου σε δείγμα τουλάχιστον 50 ατόμων της ομάδας
ΙΙΙ (επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων). Μέσω της έρευνας αυτής, η οποία θα γίνει
βάσει ημι-δομημένου ερωτηματολογίου, θα πρέπει να καταγραφούν αναλυτικά
στάσεις, αντιλήψεις, νοοτροπίες, πρακτικές και συναφής εμπειρία των επαγγελματιών
σε σχέση με την εξυπηρέτηση ατόμων της ομάδας Ι. Θα πρέπει στο δείγμα να
εκπροσωπούνται επαρκώς/εύλογα οι διάφορες ειδικότητες επαγγελματιών.

•

•

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αρχική (βασικοί άξονες, δείκτες) και τελική διαμόρφωση των
απαραίτητων ερωτηματολογίων (σχέδιο των οποίον θα πρέπει να υποβάλει στην αναθέτουσα
αρχή για τη λήψη σχολίων και την προ-έγκριση), τη διαμόρφωση του δείγματος βάσει
δειγματοληπτικού πλαισίου, την εκπαίδευση των ερευνητών, τη διεξαγωγή των ατομικών
συνεντεύξεων, τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, τον ποιοτικό έλεγχο τους, τη
διαμόρφωση ειδικού προγράμματος καταγραφής δεδομένων και επεξεργασίας
ερωτηματολογίων, την ηλεκτρονική ενσωμάτωση του ερωτηματολογίου, την καταγραφή των
αποτελεσμάτων, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη συγγραφή της έκθεσης.
Επίσης θα αναλάβει και την παρουσίαση της τελικής έκθεσης σε Ημερίδα που θα διοργανωθεί
από την αναθέτουσα αρχή στην Αθήνα μέχρι τον Νοέμβρη του 2020.
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των ερευνών του και κατά την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων θα πρέπει να προβάλει κατάλληλα τους στόχους της Πράξης, τα εργαλεία της
Πράξης και την Κοινή Στρατηγική που προτείνει η Πράξη (βλ. επόμενη Υπηρεσία) για την
αντιμετώπισή τους και να συμμορφώνεται με τους κανόνες επικοινωνίας του προγράμματος
και της Πράξης.

Β. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις επικοινωνίες με τον εταίρος PB6 (και τον τυχόν ανάδοχο αυτού)
ώστε:
•
•

να σχεδιαστούν από κοινού τα ερωτηματολόγια και οι τεχνικές των ερευνών ώστε
τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στις δύο χώρες να είναι συγκρίσιμα,
να λάβει εγκαίρως τα δεδομένα από τις έρευνες στην Αλβανία και την σχετική
έκθεση του εταίρου PB6 στα αγγλικά και σε μορφή κατάλληλη ώστε να προχωρήσει
στη σύγκριση των ευρημάτων στις δύο χώρες/περιοχές.
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Γ. Να συνθέσει, μεταφράσει και εκδώσει μια (1) τελική, κοινή έκθεση σε τρεις γλώσσες
(Ελληνικά, Αγγλικά και Αλβανικά).

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να προσδιορίσουν την προσέγγισή τους για
την υλοποίηση των παραπάνω.

Στάδια υλοποίησης
(1) Σύνταξη ερωτηματολογίων, οδηγών συνέντευξης/συζήτησης (αναλόγως) από τον
ανάδοχο και οριστικοποίηση αυτών σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.
(2) Διεξαγωγή ερευνών πεδίου (τηλεφωνική έρευνα, κ.λπ.) και παραλαβή στοιχείων από τον
εταίρο PB6.
(3) Επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων της ελληνικής πλευράς
(4) Σύγκριση των ευρημάτων στις δύο χώρες/περιοχές.
(5) Συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων και διάθεση αυτής σε Ελληνικά, Αγγλικά και
Αλβανικά.
(6) Σύνταξη παρουσίασης σε PowerPoint (με τα βασικά ευρήματα της κοινής μελέτης) και
συμμετοχή στην εκδήλωση που θα διοργανώσει η αναθέτουσα αρχή στην Αθήνα.
(7) Παράδοση. Ως προς την παράδοση, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ., σε
CD, DVD ή USB, το σύνολο του υλικού της προετοιμασίας και διεξαγωγής των παραπάνω
δράσεων και συγκεκριμένα: (α) μια (1) Έκθεση αναφοράς της έρευνας με αναλυτικούς
πίνακες, γραφήματα, αποσπάσματα, συμπεράσματα, κ.λπ., (β) μια παρουσίαση της
έρευνας σε αρχείο PowerPoint (.ppt), (γ) τα μικροδεδομένα της ποσοτικής έρευνας σε
ανωνυμοποιημένη ψηφιακή μορφή.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π4α

Αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής
έρευνας για την πολιτική προστασία στην
ελληνική περιοχή του προγράμματος
(έκθεση & μικροδεδομένα σε ψηφιακή
μορφή)

Εντός τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π4β

Συγκριτική μελέτη για την πολιτική
προστασία στη διασυνοριακή περιοχή του
Προγράμματος (έκθεση σε ελληνικά,

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
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Π4γ

5.

αγγλικά και αλβανικά)

Πράξης

Παρουσίαση σε εκδήλωση της
Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα (ζωντανή
παρουσίαση και αρχείο PPT)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση του κοινού οδικού χάρτη για την πολιτική
προστασία χωρίς αποκλεισμούς [στο πλαίσιο του D3.1.2]

Συνοπτική Περιγραφή
Η παρούσα υπηρεσία καλείται να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση κατάλληλης
στρατηγικής για την από κοινού ανάπτυξη της Πολιτικής Προστασίας Χωρίς Αποκλεισμούς.
Βασική επιδίωξη της Πράξης «4PLUS» είναι η αναβάθμιση/βελτίωση των υφιστάμενων
υποδομών και ανάπτυξη ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους εκάστοτε
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε λαμβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες
των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, των ατόμων γ΄ ηλικίας και εν γένει
των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα («ομάδες χαμηλής ανεξαρτησίας & υψηλού κινδύνου»).
Προς αυτή την κατεύθυνση, αφού μελετηθούν οι υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες στην
περιοχή (βλ. προηγούμενη Υπηρεσία #4) καθώς και τα αποτελέσματα των επισκέψεων μελέτης
της Πράξης (βλ. Υπηρεσία #12), οι εταίροι της Πράξης, από κοινού (σημ. όλοι οι εταίροι
διαθέτουν π/υ για την ενεργή συμμετοχή/συμβολή τους στη δράση αυτή) και σε συνεργασία
με τρίτους φορείς από τις δύο χώρες, θα διατυπώσουν συγκεκριμένες συστάσεις για την από
κοινού (Ελλάδα-Αλβανία) στρατηγική ανάπτυξη της Πολιτικής Προστασίας Χωρίς Αποκλεισμούς
στη διασυνοριακή περιοχή.
Για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης της Πολιτικής Προστασίας Χωρίς Αποκλεισμούς και για
τη συμπερίληψη (αγγλ. inclusion) των αναγκών των ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα/ανεξαρτησία στον σχεδιασμό κάθε πρωτοβουλίας πολιτικής προστασίας στη
διασυνοριακή περιοχή, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση της
«Προσβασιμότητας» και των αρχών της «Σχεδίασης για όλους» σε όλες τις φάσεις της πολιτικής
προστασίας (πρόληψη, προετοιμασία, έγκαιρη προειδοποίηση, άμεση επέμβαση και
αντιμετώπιση κρίσεων, αντιμετώπιση συνεπειών και αποκατάσταση, κ.λπ.) που θα
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Επομένως, οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει ο Ανάδοχος προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. για την
υλοποίηση των παραπάνω, αφορούν στη διατύπωση συστάσεων για την από κοινού (ΕλλάδαΑλβανία) στρατηγική ανάπτυξη της Πολιτικής Προστασίας χωρίς αποκλεισμούς στη
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διασυνοριακή περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, θα
αναλάβει:
(i) τον γενικό συντονισμό της συμμετοχής/συμβολής όλων των εταίρων (PB2, PB3, PB4,
PB5 και PB6), παρέχοντας τη μεθοδολογία και οδηγίες για την προετοιμασία των
αρχικών συμβολών τους,
(ii) τη σύνθεση, βάσει των αρχικών συμβολών των εταίρων, του σχεδίου του
προτεινόμενου οδικού χάρτη με τίτλο «Joint Roadmap Towards Inclusive Civil
Protection», σε πλήρη συμμόρφωση με: (α) την Απόφαση No 1313/2013/EU του
Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου του 2013 σχετικά με τον
Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, (β) την Οδηγία 2007/60/EC για την
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, και (γ) τα υφιστάμενα εθνικά
ή/και περιφερειακά σχέδια πολιτικής προστασίας (στο βαθμό που έχουν εφαρμογή),
(iii) τον γενικό συντονισμό της διαβούλευσης των εταίρων (PB2, PB3, PB4, PB5 και PB6),
παρέχοντας τη μεθοδολογία και οδηγίες για τη διαβούλευσή τους και για την
πρόσκληση των τοπικών τους φορέων/αρχών για συμμετοχή στην εν λόγω
διαβούλευση επί του σχεδίου της προτεινόμενης στρατηγικής,
(iv) στη συνέχεια, κατόπιν της ολοκλήρωσης των κατά τόπων διαβουλεύσεων, τη σύνθεση
και έκδοση πρώτης έκδοσης του προτεινόμενου οδικού χάρτη (αγγλικά) με τίτλο
«Joint Roadmap Towards Inclusive Civil Protection» (κοινά ζητήματα προστασίας, αρχές,
βασικές απαιτήσεις, καλές πρακτικές, γενικές κατευθύνσεις & συστάσεις).
(v) την παραγωγή ενός (1) φυλλαδίου (8-10 σελίδες) για την ευαισθητοποίηση σε
ζητήματα προετοιμασίας, πρόληψης και συμπερίληψης των ιδιαίτερων αναγκών των
ευάλωτων ομάδων, την προώθηση της δικτύωσης (αγγλ. networking) και την
παρότρυνση της δέσμευσης υποστήριξης (αγγλ. advocacy) προς και από
σημαντικούς/εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς (αγγλ. stakeholders).
(vi) τη μετάφραση και μεταγραφή του φυλλαδίου σε διάφορες εναλλακτικές μορφές, σε
ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά.
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να προσδιορίσουν την προσέγγισή τους για
την υλοποίηση των παραπάνω.
Ως προς τη μεταγραφή του Φυλλαδίου, ισχύουν οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που
περιλαμβάνονται στην παρακάτω περιγραφή της Υπηρεσίας #12.

Στάδια υλοποίησης
(1) Σύνθεση της βασικής δομής του Οδηγού και σύνταξη των ερωτηματολογίων, οδηγών
κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πρωταρχικών συμβολών των εταίρων Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και
βελτιώσεων –Έγκριση.
(2) Υποβολή αιτήματος/οδηγιών προς όλους τους εταίρους για την προετοιμασία των
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συμβολών τους.
(3) Συγγραφή, βάσει των αρχικών συμβολών των εταίρων και βάσει συγκέντρωσης
στοιχείων και βιβλιογραφικής έρευνας του Αναδόχου, του Σχεδίου του προτεινόμενου
οδικού χάρτη καθώς και πρόταση για την προτεινόμενη μεθοδολογία για την ανοικτή
διαβούλευση – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών
αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση.
(4) Συντονισμός/διεξαγωγή της διαβούλευσης με τους δικαιούχους της Πράξης και με
λοιπούς φορείς και σύνθεση / επιμέλεια της τελικής έκδοσης του κειμένου των
συστάσεων «Joint Roadmap Towards Inclusive Civil Protection» (στην Αγγλική γλώσσα).
(5) Σχεδιασμός και συγγραφή του ζητούμενου φυλλαδίου - – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για
λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση.
(6) Μετάφραση και μεταγραφή της τελικής έκδοσης του φυλλαδίου σε διάφορες
εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές (στα ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά).
(7) Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, DVD ή USB, το
σύνολο των τελικών αρχείων σε μορφή κατάλληλη για πιθανή επεξεργασία, επανέκδοση
και αναπαραγωγή στο μέλλον από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π5α

Εντός τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Joint Roadmap Towards Inclusive Civil
Protection* (στα αγγλικά)
(*) μτφρ. Κοινός οδικός χάρτης για
Πολιτική Προστασία χωρίς αποκλεισμούς

Π5β

6.

Φυλλάδιο ευαισθητοποίησης και
προώθησης της δικτύωσης και της
δέσμευσης υποστήριξης σε διάφορες
εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές (ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Ανάπτυξη ειδικών οδηγοί και εγχειρίδιων – Μεταγραφή σε προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές [στο πλαίσιο του D3.1.4]

Συνοπτική Περιγραφή
Αυτή η υπηρεσία αφορά στη σχεδίαση μιας σειρά εκδόσεων τα οποία χρησιμοποιηθούν ως
εργαλεία για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων διαφόρων
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εμπλεκομένων, όπως πολιτών, φορέων και αρχών, επαγγελματιών και εθελοντών,
επιχειρήσεων και παρόχων υπηρεσιών, κ.λπ. Οι εκδόσεις οι οποίες θα απευθύνονται μεταξύ
άλλων και σε άτομα με αναπηρία, στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας θα μεταγραφούν σε
διάφορες ζητούμενες εναλλακτικές μορφές, αναλόγως.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Αυτή η υπηρεσία αφορά:
(1) στη σχεδίαση ενός ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου (6-8 σελ.) για την
ευαισθητοποίηση/ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε ζητήματα που αφορούν στην
πρόληψη και παροχή βοήθειας σε άτομα από ευάλωτες ομάδες σε περιπτώσεις
κινδύνου/καταστροφών και στη μετάφραση και μεταγραφή του σε πολλαπλές
εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, σε ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά,
(2) στη δημιουργία ενός Οδηγού (12-15 σελ.) για τοπικούς φορείς/αρχές σχεδιασμού
(αγγλ. planners) με βασικές οδηγίες και λίστες ελέγχου (αγγλ. checklists) για τη
συμπερίληψη της προσβασιμότητας και των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στους
σχεδιασμούς σχετικά με διαδικασίες και μέτρα προετοιμασίας, και στη μετάφρασή του
σε ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά,
(3) στη δημιουργία ενός Εγχειριδίου (10-12 σελ.) για επαγγελματίες/εθελοντές
βοηθούς/διασώστες (αγγλ. helpers) σε περιπτώσεις άμεσης επέμβασης/βοήθειας, το
οποίο να περιλαμβάνει και μια Σύντομη έκδοση (1-2 σελ.) με κατευθύνσεις για
προσωπικό πεδίου με απλή και βασική πληροφορία σχετικά με τη
διαχείριση/αντιμετώπιση ατόμων με διάφορες αναπηρίες πριν και μετά από μια
καταστροφή (π.χ., πώς ανταποκρινόμαστε/αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις ατόμων με
διάφορες αναπηρίες σε καταστάσεις διαφορετικών κινδύνων, πώς παρέχουμε ειδική
βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες, διάσωση/διακομιδή τραυματισμένων ατόμων με
αναπηρία σε περιπτώσεις καταστροφών, αποκατάσταση και προκλήσεις μετά την
καταστροφή, κ.λπ. )και στη μετάφρασή τους σε ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά,
(4) στη δημιουργία ενός Οδηγού (8-10 σελ.) για πολίτες με αναπηρία και
συγγενείς/φροντιστές αυτών (κάτοικοι ή/και επισκέπτες), με αναφορά σε πηγές
πληροφόρησης, σχετικές τοπικές υπηρεσίες, υποδομές και πλάνα, τεχνικές
δημιουργίας ατομικών πλάνων, κ.λπ., στη μετάφρασή του σε ελληνικά, αγγλικά και
αλβανικά, στην παραγωγή/εκτύπωση του Οδηγού (1000 αντίτυπα ανά γλώσσα), στη
μεταγραφή του (α) σε έντυπα μπράιγ (50 αντίγραφα ανά γλώσσα), (β) σε βίντεο με
νοηματική γλώσσα και υπότιτλους και (γ) σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες
ψηφιακές μορφές, και στην παραγωγή 150 δίσκων DVD ή USB (με εγγεγραμμένα βίντεο
με νοηματική/ υπότιτλους και τις διαθέσιμες εναλλακτικές ψηφιακές μορφές).
(5) στη δημιουργία ενός Οδηγού (8-10 σελ.) για ξενιστές (αγγλ. hosts), όπως εργοδότες,
παρόχους φιλοξενίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα φροντίδας, κλπ., σχετικά με της
προσβασιμότητα, πλάνα διαφυγής κ.λπ. σε κτίρια και εξοπλισμό, σε συνεργασία με τα
τοπικά τμήματα πυροσβεστικής και λοιπούς φορείς/αρχές σε πολιτικό, επιχειρησιακό
ή/και τακτικό επίπεδο και στη μετάφρασή του σε ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά ,
(6) στη δημιουργία ενός Οδηγού (8-10 σελ.) για τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας με
οδηγίες για έκδοση ανακοινώσεων, μηνυμάτων, ειδήσεων και προειδοποιήσεων που
αφορούν στην πολιτική προστασία σε μορφές προσβάσιμες σε άτομα με απώλεια ή
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προβλήματα ακοής, σε άτομα τυφλά ή με περιορισμένη όραση και σε άτομα λοιπούς
περιορισμούς επικοινωνίας/αντίληψης, και στη μετάφρασή του σε ελληνικά, αγγλικά
και αλβανικά.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Α. Γενικά, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιμέλεια των εντύπων 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 καλαίσθητων και
λειτουργικών εντύπων. Η ευρεία αναγνωσιμότητα δεν πρέπει να είναι δευτερεύουσας
σημασίας κατά την παραγωγή υλικών. Θα πρέπει εξαρχής να αποτελεί προτεραιότητα του
σχεδιασμού των εντύπων. Ειδικότερα, η σχεδίαση των παραπάνω εκδόσεων θα πρέπει να είναι
τέτοια ώστε:
(α) να μην παρουσιάζουν αδικαιολόγητα εμπόδια και δυσκολίες σε αναγνώστες με
αναπηρία ή/και περιορισμούς ανάγνωσης, με βάση μια σειρά από διαδομένες τεχνικές και
οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα (αγγλ. readability) και προσβασιμότητα έντυπων
εκδόσεων,
(β) να μπορούν να αναρτηθούν στον Ιστό (στην Πύλη, στην ιστοσελίδα της Πράξης, στην
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ.λπ.) ή/και να διαχυθούν με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-mail,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.),
Β. Ειδικότερα ως προς την αναπαραγωγή των έντυπων αντιτύπων, αυτή θα πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν:
i.
ii.
iii.
iv.

Είδος Χαρτιού: 130gr ή παραπάνω, απόλυτης λευκότητας
Ποιότητα Χαρτιού: Velvet, με βερνίκι Μηχανής
Ενδεικτικές διαστάσεις: 16 x 24cm
Εκτύπωση: Α και Β όψη, τετραχρωμία offset

Γ. Ειδικότερα ως προς την παραγωγή/μεταγραφή σε οπτικοακουστική μορφή που να
περιλαμβάνει μεταγλώττιση στην νοηματική γλώσσα (ΝΓ) και παράλληλο υποτιτλισμό, αυτή
αφορά στα εξής:
•
•
•
•

Απόδοση των Κειμένων στην ελληνική και αγγλική ΝΓ από επαγγελματία/-ίες
διερμηνέα/-είς
Επαγγελματική ψηφιακή βιντεοσκόπηση (παραγωγή σε βίντεο)
Επεξεργασία εικόνας και ενσωμάτωση ήχου
Υποτιτλισμός στην ελληνική, αγγλική και αλβανική

Για την παραγωγή της οπτικοακουστικής μορφής απαιτούνται τα εξής:
•
•
•
•

Δημιουργικό για την εισαγωγή (π.χ., 3D animation ή/και σπικάζ)
Επαγγελματική βιντεοσκόπηση σε studio με green box, φωτιστικά σώματα, κλπ.
από επαγγελματίες (σκηνοθέτης, οπερατέρ, μακιγιέζ κ.λπ.)
Επαγγελματική διερμηνεία
Επαγγελματικός υποτιτλισμός με βάση τα διεθνή πρότυπα
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•

Κατάλληλος συγχρονισμός – παραμετροποίηση της εικόνας με τον ήχο και τη ροή
των υπότιτλων

Προδιαγραφές λήψης και υποτιτλισμού:
•
•
•
•
•
•
•
•

Λήψη με δυο κάμερες σε green box και επαγγελματικό φωτισμό
Η λήψη/το μέγεθος του πλάνου του διερμηνέα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όχι
μόνο οι κινήσεις αλλά και οι εκφράσεις του προσώπου να είναι ευδιάκριτες για τον
τηλεθεατή.
Στερεοφωνική ηχοληψία
Συμμετοχή επαγγελματιών (Ηχολήπτης, Οπερατέρ, Μακιγιέζ κτλ.)
Πιστοποιημένοι μεταφραστές της ελληνικής και αγγλικής νοηματικής γλώσσας
Επαγγελματικό σπικάζ
Υπότιτλοι με επιλογή γλώσσας (Αγγλικά - Ελληνικά – Αλβανικά - χωρίς)
Συγχρονισμός – Παραμετροποίηση νοηματικής με υπότιτλους

Προδιαγραφές χρονισμός υποτίτλων:
•
•

Οι υπότιτλοι θα πρέπει να ξεκινούν ταυτόχρονα με την ομιλία και να μην
επεκτείνονται σε επόμενο πλάνο από εκείνο της δράσης που περιγράφουν.
Να έχουν ταχύτητα ανάγνωσης για προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες,
δηλ. μεταξύ 120 και 160 λέξεις το λεπτό - περίπου 800 χαρακτήρες το λεπτό.

Προδιαγραφές διερμηνείας στη νοηματική:
•

Ο διερμηνέας θα είναι όρθιος μπροστά από σκηνικό (φόντο) που θα καθοριστεί σε
συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Δ. Ως προς τις ζητούμενες μεταγραφές σε πολλαπλές εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές, ισχύουν οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην
παρακάτω περιγραφή της Υπηρεσίας #12.

Στάδια υλοποίησης
(1) Σχεδίαση και δημιουργία ψηφιακών δοκιμίων των εκδόσεων - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ.
για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση.
(2) Επαγγελματική μετάφραση/επιμέλεια σε ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά.
(3) Συμβατική εκτύπωση/αναπαραγωγή (όπου προβλέπεται) στο ζητούμενο πλήθος
αντιτύπων.
(4) Μεταγραφή (όπου προβλέπεται) σε διάφορες εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές.
(5) Μεταγραφή και εκτύπωση/αναπαραγωγή (όπου προβλέπεται) σε μορφή μπράιγ.
(6) Μεταγραφή (όπου προβλέπεται) σε βίντεο με νοηματική γλώσσα και υπότιτλους
(7) Παραγωγή (όπου προβλέπεται) δίσκων DVD ή USB με εγγεγραμμένα βίντεο με ΝΓ και τις
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εναλλακτικές ψηφιακές μορφές.
(8) Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, DVD ή USB, το
σύνολο των τελικών αρχείων, συμπερ. των πηγαίων αρχείων (αγγλ. source file), σε μορφή
κατάλληλη για πιθανή επεξεργασία, επανέκδοση και αναπαραγωγή στο μέλλον από την
Ε.Σ.Α.μεΑ.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π6α

Ψηφιακά δοκίμια του φυλλαδίου, του
εγχειριδίου και των τεσσάρων Οδηγών
(ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6β

Το φυλλάδιο και ο Οδηγός για πολίτες σε
διάφορες εναλλακτικές προσβάσιμες
ψηφιακές μορφές (ελληνικά, αγγλικά και
αλβανικά)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6γ

Τρεις χιλιάδες (3.000) αντίτυπα του
Οδηγού για πολίτες (επαγγελματική
εκτύπωση)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6δ

Πενήντα (50) αντίτυπα του Οδηγού για
πολίτες σε γραφή Μπράιγ

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6ε

Εκατό πενήντα (150) δίσκοι DVD ή USB με
εγγεγραμμένο τον Οδηγό για πολίτες σε
μορφή βίντεο με νοηματική/ υπότιτλους
και εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

7.

Διοργάνωση εκδηλώσεων άτυπου εκπαιδευτικού χαρακτήρα [στο πλαίσιο του D3.1.5]

Συνοπτική Περιγραφή
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Πράξης 4PLUS είναι η βελτίωση της ικανότητας
(αγγλ. capacity building) των διάφορων εμπλεκομένων στον κύκλο της πολιτικής προστασίας,
μέσω ενός «κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος» που θα υλοποιήσουν οι εταίροι της Πράξης
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με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων άτυπου εκπαιδευτικού χαρακτήρα στις περιοχές
ευθύνης τους.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, να διοργανώσει και διεξάγει,
σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις, συνολικά δέκα (10) εκδηλώσεις άτυπου εκπαιδευτικού
χαρακτήρα:
•
•
•
•

μια (1) για το γενικό/ευρύ κοινό στην περιοχή των Ιωαννίνων
τέσσερεις (4) για φορείς πολιτικής προστασίας σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και
Ιωάννινα
μια (1) για μέλη ομάδων διάσωσης/άμεσης επέμβασης στην περιοχή των
Ιωαννίνων
τέσσερεις (4) για πολίτες με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους σε
Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα

Απαιτήσεις – Προδιαγραφές
Οι χώροι και το υλικό όλων των εκδηλώσεων θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να φέρουν
κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τους κανόνες τους Προγράμματος και σύμφωνα με το εν
ισχύ Πλάνο Επικοινωνίας της Πράξης.
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του προσωπικού των δικαιούχων της Πράξης για τυχόν
συμμετοχή τους στην εκδήλωση, είναι ευθύνη των δικαιούχων και δεν επιβαρύνουν τον
Ανάδοχο. Η προετοιμασία του προγράμματος και των ομιλιών είναι ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής και των δικαιούχων της Πράξης και δεν περιλαμβάνεται στις απαιτούμενες από τον
Ανάδοχο υπηρεσίες.
Σημείωση: Επιπλέον υπηρεσίες που τυχόν προσφέρει ο Ανάδοχος, θα συνεκτιμηθούν ως προς
την προστιθέμενη αξία και τη συμβολή τους στην επιτυχία του σκοπού των επισκέψεων, και
αναλόγως θα βαθμολογηθούν με πρόσθετη βαθμολογία.

Α. Μία (1) ημερίδα ενημέρωσης στην περιοχή των Ιωαννίνων
Αφορά στη διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας (info day) στην περιοχή των Ιωαννίνων, η
οποία θα είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό και θα έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες
σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και σχετικά με τα υφιστάμενα εμπόδια και προκλήσεις για
τα άτομα με αναπηρία και γενικότερα τις διάφορες ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης θα πρέπει να παρουσιασθούν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της «Κοινής
Μελέτης» (βλ. Υπηρεσία #4), καθώς και ο «Κοινός οδικός χάρτης» (βλ. Υπηρεσία #5) της Πράξης.
Επίσης θα πρέπει να παρουσιασθούν τα εγχειρίδιά και οι οδηγοί της Υπηρεσίας #6, καθώς και
οι υπόλοιπες στοχευμένες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της παρούσας Υπηρεσίας.
Η οριστική ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων (με
τις ώρες των διαλλειμάτων, κ.λπ.), θα κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο από την Α.Α. και
συμφωνηθούν τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. Για τις
ανάγκες της εκδήλωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κατ΄ ελάχιστον:


Υποστήριξη διοργάνωσης
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•
δημιουργία προσκλήσεων
•
σύνθεση καταλόγου αποδεκτών και αποστολή προσκλήσεων
Υποστήριξη για την υλοποίηση
•
υπηρεσία διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα
•
υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογραφικής κάλυψης
•
υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης μέσω Διαδικτύου (live web
broadcasting)
•
υπηρεσία υποδοχής/εγγραφών
Διάθεση μίας (1) αίθουσας εκδηλώσεων (διάταξη: θεατρική/συνεδριακή με podium/
τράπεζα ομιλητών)
•
χωρητικότητας 120 ατόμων
•
με δυνατότητα πρόσβασης από χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου
•
με δυνατότητα πρόσβασης σε πλησίον WC για ΑμεΑ
•
με σύνδεση Wi-Fi
•
με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και overhead video-data projector για
παρουσίαση/προβολή μέσω Η/Υ laptop
Catering για 120 άτομα
•
Υποδοχή (καφές καλωσορίσματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
μπισκότα/κέικ
•
Διάλλειμα (καφές διαλείμματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
γλυκά/αλμυρά σνακ
Κάλυψη δαπανών ομιλητών/εισηγητών του αναδόχου
Αποδελτίωση

Β. Τέσσερις (4) διήμερες εκδηλώσεις σεμιναριακού χαρακτήρα για φορείς πολιτικής
προστασίας σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα
Η δράση αφορά στη διοργάνωση τεσσάρων διήμερων σεμιναρίων (4 ολιγομελή τμήματα) τα
οποία θα επαναληφθούν σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα και τα οποία θα
απευθύνονται σε στελέχη και προσωπικό διαφόρων φορέων που εμπλέκονται με την πολιτική
προστασία είτε σε πολιτικό/στρατηγικό, είτε σε επιχειρησιακό, είτε σε τακτικό επίπεδο. Π.χ.,
στελέχη/προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ, κ.λπ.), των ένοπλων δυνάμεων,
του ΕΚΑΒ, της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των
οργανισμών/υπηρεσιών/κέντρων πρόληψης και αποκατάστασης, κ.λπ. Τα μαθήματα θα
βασίζονται στον σχετικό Οδηγό για τοπικούς φορείς/αρχές σχεδιασμού (βλ. Υπηρεσία #6).
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κατ΄ ελάχιστον: (α) προετοιμασία
του προγράμματος και των διαφανειών των μαθημάτων, (β) υποστήριξη διοργάνωσης
(προετοιμασία και αποστολή προσκλήσεων), (γ) αναζήτηση/παροχή κατάλληλων χώρων
φιλοξενίας, (δ) διάθεση απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, (ε) υπηρεσίας
γραμματειακής υποστήριξης για εγγραφές/παρουσίες, τήρηση πρακτικών, έκδοση
βεβαιώσεων παρακολούθησης, κ.λπ., (στ) κάλυψη δαπανών των ομιλητών/εισηγητών του
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αναδόχου, (ζ) αποδελτίωση. Η φωτογραφική κάλυψη και αξιολόγηση σεμιναρίου είναι
επιθυμητές.

Γ. Ένα (1) πενθήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο για μέλη ομάδων διάσωσης/άμεσης επέμβασης
στην περιοχή των Ιωαννίνων
Το εκπαιδευτικό αυτό εργαστήριο θα βασίζεται στο σχετικό Εγχειρίδιο για επαγγελματίες/
εθελοντές βοηθούς/διασώστες (βλ. Υπηρεσία #6) και θα πραγματεύεται το ζήτημα των
διαδικασιών διάσωσης ειδικότερα των ατόμων με αναπηρίες. Το εργαστήριο θα πρέπει να
διοργανωθεί στην περιοχή των Ιωαννίνων και θα πρέπει να έχει διάρκεια πέντε (5) ημερών,
από τέσσερις (4) εκπαιδευτικές ώρες τη κάθε μία.
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κατ΄ ελάχιστον:









Υποστήριξη διοργάνωσης
•
δημιουργία προσκλήσεων
•
σύνθεση καταλόγου αποδεκτών και αποστολή προσκλήσεων
•
υπηρεσία εγγραφών/υποδοχής
•
προετοιμασία του προγράμματος και των διαφανειών των μαθημάτων
•
προετοιμασία και διαμοιρασμός κιτ συμμετεχόντων (φάκελος με μπλοκ,
στυλό, κ.λπ.)
Διάθεση μίας (1) αίθουσας εκδηλώσεων (διάταξη: αίθουσας διδασκαλίας με έδρα
εισηγητή)
•
χωρητικότητας 25 ατόμων
•
με σύνδεση Wi-Fi
•
με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και overhead video-data projector για
παρουσίαση/προβολή μέσω Η/Υ laptop
Catering για 25 άτομα
•
Υποδοχή (καφές καλωσορίσματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
μπισκότα/κέικ
•
Διάλλειμα (καφές διαλείμματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
γλυκά/αλμυρά σνακ
Κάλυψη δαπανών ομιλητών/εισηγητών του αναδόχου
Αξιολόγηση εργαστηρίου και αποδελτίωση.

Δ. Τέσσερα (4) μονοήμερα εργαστήρια για πολίτες με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους
σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα
Τα εκπαιδευτικά αυτά εργαστήρια (τέσσερα τμήματα σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και
Ιωάννινα), πέντε (5) εκπαιδευτικών ωρών έκαστο, θα βασίζονται κυρίως στον σχετικό Οδηγό
για πολίτες (βλ. Υπηρεσία #6) και θα ενημερώνουν σχετικά με τοπικές υπηρεσίες και υποδομές,
τη δημιουργία προσωπικών/ ατομικών πλάνων, την προετοιμασία, κ.λπ.
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Για τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κατ΄ ελάχιστον:









Υποστήριξη διοργάνωσης
•
δημιουργία προσκλήσεων
•
σύνθεση καταλόγου αποδεκτών και αποστολή προσκλήσεων
•
υπηρεσία εγγραφών/υποδοχής
•
προετοιμασία του προγράμματος και των διαφανειών των μαθημάτων
•
υπηρεσία διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα
Διάθεση μίας (1) αίθουσας εκδηλώσεων (διάταξη: αίθουσας διδασκαλίας με έδρα
εισηγητή)
•
χωρητικότητας 35 ατόμων
•
με δυνατότητα πρόσβασης από αναπηρικό αμαξίδιο
•
με δυνατότητα πρόσβασης σε πλησίον WC για ΑμεΑ
•
με σύνδεση WiFi
•
με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και overhead video-data projector για
παρουσίαση/προβολή μέσω Η/Υ laptop
Catering για 35 άτομα
•
Υποδοχή (καφές καλωσορίσματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
μπισκότα/κέικ
•
Διάλλειμα (καφές διαλείμματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
γλυκά/αλμυρά σνακ
Κάλυψη δαπανών ομιλητών/εισηγητών του αναδόχου
Αξιολόγηση εργαστηρίου και αποδελτίωση.

Στάδια υλοποίησης
(1) Σύνθεση πρότασης ως προς τον εκάστοτε χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου (διεύθυνση,
χαρακτηριστικά της αίθουσας, πληροφορίες προσβασιμότητας, πληροφορίες
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οδηγίες εύρεσης και συντεταγμένες για συστήματα
ηλεκτρονικής πλοήγησης) - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν
απαιτούνται) - Έγκριση
(2) Καθορισμός οριστικής ημερομηνίας - Προετοιμασία προσκλήσεων και καταλόγου
αποδεκτών (σε συνεννόηση με την Α.Α.) - Αποστολή προσκλήσεων – Προ-εγγραφές
(αναλόγως)
(3) Σύνθεση πρότασης σε σχέση με το μενού catering (αναλόγως) - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ.
για παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν απαιτούνται) - Έγκριση
(4) Διεξαγωγή. Ο Ανάδοχος πρέπει κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων: (α) να προετοιμάσει
σχετικό πληροφοριακό/έντυπο υλικό της πράξης καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία
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σήμανσης των χώρων, κ.λπ., (β) να οργανώσει γραφείο υποδοχής για την εγγραφή των
συμμετεχόντων και τη διανομή έντυπου υλικού της πράξης, (γ) να διαθέσει το κατάλληλο
προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, για τη σωστή λειτουργία του παρεχόμενου
εξοπλισμού, και για την ομαλή εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των
ομιλιών και των διαλλειμάτων, (ε) να καλύψει, αναλόγως, με βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ.
τα δρώμενα, (στ) να διανέμει στους συμμετέχοντες, με τη λήξη των μαθημάτων, τυχόν
φόρμες αξιολόγησης και να συλλέξει τα συμπληρωμένα έντυπα, και (ζ) να παραδώσει
στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης, κ.λπ.
(5) Αποδελτίωση. Ως προς την αποδελτίωση, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην
Ε.Σ.Α.μεΑ., σε CD, DVD ή USB, το σύνολο του υλικού της προετοιμασίας και διεξαγωγής
των εκδηλώσεων (δηλ., τελικό πρόγραμμα, κατάλογο εγγραφών / συμμετεχόντων, βίντεο
και φωτογραφίες, υλικό παρουσιάσεων / εισηγήσεων, συμπληρωμένα φύλλα
αξιολόγησης συμμετεχόντων, κ.λπ.).

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π7α

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό
αποδελτίωσης της ανοικτής Ημερίδας στα
Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία διεξαγωγής της
Ημερίδας και σε κάθε περίπτωση
πριν τη λήξη της Πράξης

Π7β

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό
αποδελτίωσης των τεσσάρων (4)
σεμιναρίων για φορείς πολιτικής
προστασίας σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα
και Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του τελευταίου σεμιναρίου και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π7γ

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό
αποδελτίωσης του πενθήμερου
εργαστήριο για διασώστες στα Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του εργαστηρίου και σε κάθε
περίπτωση πριν τη λήξη της Πράξης

Π7δ

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό
αποδελτίωσης των τεσσάρων (4)
εργαστηρίων για πολίτες με αναπηρία σε
Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του τελευταίου εργαστηρίου και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης
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8.

Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης και ειδοποιήσεων [στο
πλαίσιο του D4.1.3]

Συνοπτική Περιγραφή
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη μιας πλήρως προσβάσιμης διαδικτυακής
πύλης (αγγλ. web portal) Πληροφόρησης και Ειδοποίησης για τη διασυνοριακή περιοχή που θα
περιλαμβάνει:

(1) Μια περιοχή για ευάλωτες ομάδες πολιτών και φροντιστές ή/και μέλη των οικογενειών
τους (πηγές και πόροι πληροφορίας, δημόσια δεδομένα, οδηγοί, εγχειρίδια, κλπ.,
μηχανισμός αναφοράς συμβάντων γεγονότων, διαλειτουργικότητα με την εφαρμογή
για κινητά που θα δημιουργήσει ο εταίρος PB5 (βλ. D4.5.4),
(2) Μια περιοχή για άλλους άμεσους δικαιούχους/εμπλεκόμενους (χάρτες GIS με την
τοποθεσία των συμβάντων, περιβάλλον χρήστη για την ανταπόκριση σε αναφορές
πολιτών, περιβάλλον χρήστη για ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις, κ.λπ.).

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Πιο συγκεκριμένα, η πύλη θα συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για κατοίκους και
επισκέπτες με αναπηρία/μειωμένη κινητικότητα και άτομα γ’ ηλικίας με θεματολογία που
περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις φάσεις:
•

•

•
•

(Πρόληψη): Προσωπικά σχέδια ενημέρωσης και ρύθμισης (πληροφορίες σχετικά
με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα προγράμματα προ-καταχώρισης, τα
ειδικά τοπικά ή περιφερειακά συστήματα προειδοποίησης, τα σχέδια εκκένωσης,
πού να στραφούν για οδηγίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.
(Έκτακτη ανάγκη) Κατά την εξέλιξη ενός κινδύνου/καταστροφής: Σύστημα
προειδοποίησης, εντοπισμός, λήψη καθοδήγησης κ.λπ., φόρμες ταχείας
αξιολόγησης, επικοινωνία κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, τοποθεσία και παροχή
βοήθειας
(Αντιμετώπιση επιπτώσεων): πληροφόρηση/ειδήσεις, ανακοινώσεις, εύρεση
προσώπων, κ.λπ.
(Λειτουργία άσκησης): προσομοίωση περιπτώσεων.

Επίσης, στην Πύλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σε σχέση με την Πράξη
(στόχοι, πλαίσιο υλοποίησης, δράσεις, αποτελέσματα, χρηματοδότηση, κ.λπ.), σε σχέση με τα
μέλη της κοινοπραξίας της Πράξης, και σε σχέση με την παραγωγή της πύλης.
Στόχος είναι μέσω της πύλης, και ενίοτε σε συνδυασμό με την εφαρμογή για κινητές συσκευές
της Πράξης (βλ. D4.5.4), οι ενδιαφερόμενοι να υποστηρίζονται αποτελεσματικά και με
προσβάσιμο τρόπο, τόσο πριν όσο και κατά την εξέλιξη ενός συμβάντος/μιας καταστροφής
στην περιοχή.
Η πύλη θα αφορά στο σύνολο της περιοχής του Προγράμματος, και από τις δύο πλευρές των
συνόρων, και θα είναι σε τρείς γλώσσες (στην αγγλική, την αλβανική και την ελληνική).
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Για τη δημιουργία τη εν λόγω πύλης, ως λειτουργικό εργαλείο για ειδικούς πληθυσμούς
χρηστών του διαδικτύου, είναι σαφές ότι η ομάδα δημιουργίας που θα επιλεχθεί θα πρέπει να
έχει την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικού
δείγματος, του οποίου η ποιότητα θα συνεκτιμηθεί/βαθμολογηθεί.
Η τεχνική λύση του Έργου θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται «καθολική πρόσβαση» (αγγλ. universal access), δηλαδή προσβασιμότητα στο
ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών, ανεξάρτητα των όποιων χαρακτηριστικών και
ιδιαιτεροτήτων του χρήστη, όπως για παράδειγμα την ηλικία, το κοινωνικό προφίλ, το
πολιτιστικό υπόβαθρο, την αναπηρία, κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη των ψηφιακών
συστημάτων θα πρέπει να βασισθεί στις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» (αγγλ. Design for
All), καθώς και σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ανάπτυξης περιεχομένου για τον Ιστό,
συμπεριλαμβανομένου της νέας έκδοσης 2.0 των οδηγιών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου
Ιστού (W3C) για την Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού (αγγλ. Web Content Accessibility
Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς WCAG 2.0). Ειδικότερα, η πύλη θα πρέπει να συμμορφώνεται
πλήρως με διεθνή πρότυπα και οδηγίες προσβασιμότητας, και ειδικά με τις οδηγίες WCAG 2.0
θα συμμορφώνεται στο ανώτατο επίπεδο ΑΑΑ, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή
πρόσβαση στα μέλη της ομάδας-στόχου του εγχειρήματος.
Στις επόμενες παραγράφους προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές των ψηφιακών συστημάτων, καθώς και των σχετικών συστημάτων
διαχείρισης περιεχομένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Στα περιεχόμενα της Πλατφόρμας θα πρέπει παραπάνω να συμπεριλαμβάνονται:


Πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, την παρεχόμενη βοήθεια, τις υφιστάμενες
υπηρεσίες και εργαλεία, τα σημεία ενημέρωσης/ εξυπηρέτησης, κ.λπ. στην περιοχή.



Πληροφορίες για το κοινό σε σχέση με την Πράξη (στόχοι, πλαίσιο υλοποίησης,
αποτελέσματα, χρηματοδότηση, κ.λπ.), με την κοινοπραξία της Πράξης, και με την
Πύλη.



Χρήσιμες πληροφορίες & ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φορείς: οδηγίες, εγχειρίδια,
δημόσια δεδομένα, ηλεκτρονικά εργαλεία, κ.λπ.



Μηχανισμός σύνθετης αναζήτησης



Μηχανισμό διαδραστικών χαρτών GIS



Δυνατότητα διεξαγωγής διαδικτυακών ερευνών (σε πολίτες, φορείς, κ.λπ.)
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Νέα και ανακοινώσεις σε σχέση με τη λειτουργία της πλατφόρμας και σε σχέση με
εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες σχετικού ενδιαφέροντος που λαμβάνουν χώρα
στη διασυνοριακή περιοχή.



Πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό για πολίτες, ταξιδιώτες και φορείς, το οποίο θα
προκύψει στα πλαίσια της Πράξης.



Υποσύστημα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας και χρήσης στο οποίο
θα προβάλλονται ενδιαφέροντα αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την
επισκεψιμότητα της πλατφόρμας, των υπηρεσιών και των περιεχομένων, με βάση
γεωγραφικά και ημερολογιακά κριτήρια.



Υποσύστημα διαχείρισης της πλατφόρμας για τη διαχείριση του περιεχομένου και των
χρηστών της πύλης.

Η ενσωμάτωση επιπλέον ειδικών μηχανισμών και ηλ-υπηρεσιών για πιο φιλική και ελκυστική
πληροφόρηση των χρηστών είναι επιθυμητή και θα βαθμολογηθεί, και θα πρέπει ο υποψήφιος
Ανάδοχος να περιγράψει/τεκμηριώσει στην τεχνική προσφορά του.
Οι πληροφορίες που θα ενσωματωθούν στην πύλη, θα πρέπει να είναι έγκυρες και να
προβληθούν με τρόπο εύχρηστο και συνοπτικό χωρίς να παραλείπονται σημαντικές
πληροφορίες, με ευθύνη του Αναδόχου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει πολυγλωσσία και θα πρέπει να
λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από λοιπά συστήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να
υποστηρίζεται και η μετάβαση σε αυτά και από τις ιστοσελίδες των τρίτων φορέων (π.χ., με την
παροχή σχετικού συνδέσμου στις ιστοσελίδες τους).
Οι επιμέρους ιστοσελίδες θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως και βέλτιστα τις ανάγκες
πρόσβασης των επιμέρους ομάδων στόχου της Πράξης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να
υποστηρίζεται η δυναμική οργάνωση, δομή και παρουσίαση περιεχομένου, κατάλληλα
προσαρμοσμένου στις λειτουργικές απαιτήσεις (διεπαφή-λειτουργικότητα) και ενδιαφέροντα
(περιεχόμενο) του χρήστη. Η διάθεση των πληροφοριών θα βασίζεται σε συγκεκριμένα διεθνή
πρότυπα και προδιαγραφές των απαραίτητων διεπαφών, ώστε η πληροφορία να είναι
προσπελάσιμη από όλες τις κατηγορίες ατόμων των ομάδων στόχου.
Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών σε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
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Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση
ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν:
o

την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια
υπηρεσιών

o

την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και
αρχιτεκτονική τους.

Οι εφαρμογές των συστημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν
τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή
/ και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:


Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την
ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η
τεκμηρίωσης της προγραμματιστικής διεπαφής (API) θα πρέπει να συνοδεύεται από
μηχανισμό γραφικής αλληλεπίδρασης με σκοπό την άμεση και εύκολη κλήση των
μεθόδων του που θα επιτρέπει παράλληλα και τη δυναμική παραμετροποίηση των
ορισμάτων των μεθόδων.



Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών
standards (REST, JSON, XML, SOAP, UDDI κλπ.).



Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές
διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Τα αρθρώματα (modules) θα πρέπει
να ενσωματώνονται στο κορμό της εφαρμογής χωρίς να απαιτούνται αλλαγές σε
αυτόν.



Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ
κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του.



Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση
των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.



Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων
των εφαρμογών.



Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη
απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη μέριμνα στο σχεδιασμό για
την ασφάλεια και την προστασία από ανεπιθύμητες ενέργειες / επιθέσεις εξωτερικών
χρηστών και θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τον τρόπο με τον
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οποίο θα διασφαλίσει της ασφάλεια και προστασία της πλατφόρμας σε όλα τα
επίπεδα.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η επιλογή της πλατφόρμας και του περιβάλλοντος ανάπτυξης των ψηφιακών συστημάτων του
έργου θα πρέπει να εξασφαλίζει:
•

Την υψηλή της απόδοση

•

Την αξιοποίηση και συνεργασία με βάσεις δεδομένων

•

Την διαθεσιμότητα αυτής

•

Τη μεταφερσιμότητά της (αγγλ. portability)

Η πλατφόρμα των ψηφιακών συστημάτων του έργου θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα
διαχείρισης περιεχομένου (content management system - CMS) που θα επιτρέπει τη
δημιουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου με εύκολο και φιλικό τρόπο. Η
παροχή προσβάσιμου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και χρηστών των ψηφιακών
συστημάτων του έργου, σύμφωνα με τα πρότυπα που παρουσιάζονται παρακάτω στην
ενότητα «Πρότυπα», θεωρείται επίσης σημαντική.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η αρχιτεκτονική που θα προταθεί για τα ψηφιακά συστήματα του έργου θα πρέπει να:
•

είναι αρθρωτή (modular), ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων
λογισμικού ή εξοπλισμού,

•

είναι Πολλαπλών Επιπέδων (Multi-tier) για την ευελιξία της κατανομής του κόστους
και του φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων, για την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.

•

ικανοποιεί βασικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως:
o

υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία

o

ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήματα

o

Ασφάλεια

o

Αξιοπιστία
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o

Επεκτασιμότητα

o

Ευκολία διαχείρισης

o

Υποστήριξη ανοικτών προτύπων

o

Ατομικότητα

Θα πρέπει να γίνεται χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την υψηλή διαθεσιμότητα
του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι θα πρέπει να παραδώσουν αναλυτικό σχέδιο της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και
των διαδικασιών για τη διασφάλιση των παραπάνω.

ΧΡΗΣΤΕΣ
Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των χρηστών, παρέχοντας
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης (authorization) σε χρήστες
ή ομάδες χρηστών για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύνολο των εφαρμογών - δεδομένων
του συστήματος.
Προκειμένου να καταγραφεί η επιχειρησιακή λογική του συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο
θα διαχωριστεί σε διαφορετικά αλλά αλληλένδετα υποσυστήματα τα οποία στο σύνολό τους
θα δομούν τη λειτουργία του, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν οι εμπλεκόμενοι χρήστες
των εφαρμογών καθώς και οι εργασίες – υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται από το
σύστημα.
Α. Εσωτερικοί Χρήστες:
•

Διαχειριστές Συστήματος. Οι διαχειριστές θα είναι στελέχη ή συνεργάτες των εταίρων,
και θα αναλάβουν μετά την οριστική παραλαβή του έργου τη λειτουργία και διαχείριση
της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, των υποσυστημάτων της πλατφόρμας καθώς και της
διαχείρισης των χρηστών.

•

Διαχειριστές περιεχομένου. Συνιστούν ένα ικανό και ενιαίο πυρήνα
στελεχών/συνεργατών του φορέα λειτουργίας με εξειδικευμένη γνώση σε λειτουργικό,
τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Τα στελέχη αυτά σταδιακά θα καταστούν ικανά να
αναλάβουν, μετά το πέρας του παρόντος Έργου, τη διαχείριση και λειτουργία των
συστημάτων. Τα εκπαιδευμένα στελέχη του μηχανισμού θα έχουν πλήρη πρόσβαση
στο σύστημα και θα πραγματοποιούν τις απαραίτητες αλλαγές/ ενημερώσεις των
βάσεων (εισαγωγή νέων δεδομένων, τροποποιήσεις μεταβλητών, επεξεργασίες
καταχωρήσεων, παραγωγή μορφοποιημένων εκροών, κ.λπ.). Συνεπώς, θα πρέπει να

Σελίδα

96

20PROC006688679 2020-05-12
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
προβλεφθεί διαδικασία ταυτοποίησης της κάθε ενημέρωσης (πότε και από ποιόν έγινε,
τι αφορούσε).
Β. Εξωτερικοί Χρήστες:
•

Πολίτες, το οποίο θα έχει πρόσβαση στην πρώτη περιοχή (βλ. παραπάνω).

•

Φορείς από τη διασυνοριακή περιοχή. Για τους φορείς θα υπάρχει δυνατότητα
δημιουργίας λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλ. δε θα έχει
δημιουργηθεί λογαριασμός, η πρόσβασή τους θα περιορίζεται στα δημόσια στοιχεία
που ο μηχανισμός θα διαθέτει μέσω Διαδικτυακής Πύλης.

Οι εξωτερικοί χρήστες, δε θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των υποσυστημάτων της Πύλης,
αλλά μόνο σε επιλεγμένες ενότητες πληροφοριών.

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των κατάλληλων επιπέδων
διαλειτουργικότητας για τη δυνατότητα διακίνησης και επαναχρησιμοποίησης της
πληροφορίας που θα αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τα συστήματα του Έργου, από άλλα
συστήματα, καθώς και στον τρόπο διασύνδεσης του κόμβου παροχής των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών με άλλους σχετικούς κόμβους.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα ανοικτά δεδομένα των ψηφιακών συστημάτων του έργου θα πρέπει να παραμένουν
διαθέσιμα και ασφαλή παρά τις μελλοντικές αστοχίες του εξοπλισμού ή τις τεχνολογικές
αλλαγές.
Επιπλέον θα πρέπει να είναι δυνατή η ευρεία και συνδυαστική πρόσβαση σε αυτά,
ανεξαρτήτως πηγής, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών,
εκδοτικών και άλλων δραστηριοτήτων. Η απαίτηση αυτή μεταφράζεται σε τεχνικό επίπεδο σε
απαίτηση για δυνατότητα (α) μεταφοράς (migration) σε διάφορες πλατφόρμες, (β)
διασύνδεσης (integration) των δεδομένων, (γ) διαλειτουργικότητας (interoperability) των
συστημάτων που χειρίζονται τα δεδομένα και (δ) διάθεσης στον Παγκόσμιο Ιστό.
Αναγκαία προϋπόθεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών είναι η εξασφάλιση
συμβατότητας του τρόπου κωδικοποίησης των δεδομένων με ορισμένα πρότυπα. Η
συμβατότητα αυτή, θα πρέπει να επιτευχθεί σε δύο στάθμες. Στη συντακτική συμβατότητα,
δηλαδή στην χρήση κοινής γλώσσας για τη παράσταση των δεδομένων (π.χ., ενός XML Schema
ή JSON).
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Σε ότι αφορά στην τεκμηρίωση διαδικασιών και δεδομένων ψηφιοποίησης, θα
περιλαμβάνονται μεταδεδομένα που αφορούν στη διαδικασία της ψηφιοποίησης, την
ταύτιση, τον μορφότυπο, την ποιότητα και το θεματικό περιεχόμενο του ψηφιακού υλικού.

ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η βασική πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των ψηφιακών
συστημάτων του έργου θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω του διαδικτύου και πιο
συγκεκριμένα να απαιτείται η χρήση μόνο ενός φυλλομετρητή ιστού (web browser), ο οποίος
θα υπάρχει στη συσκευή του χρήστη. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε
η πρόσβαση σε περιεχόμενο και κατάλληλες υπηρεσίες να μπορεί να παρέχεται και μέσω
φορητών συσκευών, οι οποίες διαθέτουν μικρότερο μέγεθος οθόνης. Σε αυτές θα πρέπει να
γίνεται αυτόματη προσαρμογή τόσο των λειτουργιών του συστήματος και της διεπαφής του
χρήστη, όσο και του περιεχομένου (π.χ. διαφορετικού μεγέθους φωτογραφίες αναλόγως της
συσκευής).
Επίσης, ειδικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ., ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις) είναι επιθυμητό
να μπορούν να παρέχονται και μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, για την άμεση
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, και να μπορούν να παράγονται αυτόματα από το ίδιο το
σύστημα.

ΠΡΟΤΥΠΑ
Για τον σχεδιασμό της διεπαφής του χρήστη των ψηφιακών συστημάτων του έργου,
προτείνεται να ληφθούν υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες σχετικές οδηγίες και πρότυπα,
συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών που ορίζονται από το σχετικό διεθνές πρότυπο ISO/IEC
9241. Ως προς τις διενέργειες για τον προσδιορισμό και την ανάλυση απαιτήσεων ευχρηστίας,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα αυτών, προτείνεται να ακολουθηθεί το
σχετικό πλαίσιο που ορίζει το παραπάνω διεθνές πρότυπο.
Επιπλέον, τα ψηφιακά συστήματα του έργου θα πρέπει να σχεδιαστούν βάσει διεθνών
προτύπων και κανόνων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
Κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι διεθνείς προδιαγραφές της
Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C) για χρήση έγκυρου
κώδικα XHTML, HTML, και CSS.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο των ψηφιακών συστημάτων του
έργου, η κατασκευή αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες «Οδηγίες
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για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του
Παγκόσμιου Ιστού W3C (διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), σε
επίπεδο «ΑΑΑ» και κατ’ ελάχιστο, σε ειδικές περιπτώσεις, στο μεσαίο επίπεδο «ΑA» (WCAG
2.0, level AA).
Τα υποσυστήματα διαχείρισης περιεχομένου των ψηφιακών συστημάτων του έργου θα είναι
και αυτά προσβάσιμα, σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής,
έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C, τουλάχιστον σε επίπεδο
ATAG 2.0 επίπεδο Α.
Τα ψηφιακά συστήματα του έργου θα πρέπει να υποστηρίζουν και πρόσβαση μέσω συσκευών
έξυπνων τηλεφώνων και tablets (iOS, Android, κ.λπ.), σύμφωνα με κατάλληλες πρακτικές.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προώθηση των ψηφιακών συστημάτων του έργου και τη
βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης (αγγλ. Search Engine Optimisation ή αλλιώς SEO).
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν Πλάνο Ενεργειών για την βελτιστοποίηση
της επισκεψιμότητας των συστημάτων.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Το σχεδιαζόμενα συστήματα χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχουν για
υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών περιεχομένων
και υπηρεσιών που θα παρέχει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό,
τις διαφορετικές ομάδες χρηστών και επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της
παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται
ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και
εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του Έργου. Η λογική / λειτουργική πληρότητα
των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του
συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε
χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές
τους με ευκολία.
Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας στους χρήστες
οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν απαιτούνται. Κατ’ ελάχιστο θα
πρέπει να παρέχεται:
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Παροχή βοήθειας βάσει περιεχομένου (Context Sensitive On-Line Help), έτσι ώστε να
παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία ανάλογα με τις λειτουργίες και το
ρόλο του εκάστοτε χρήστη.



Παροχή βοήθειας με tutorials και user guides όπου κριθεί απαραίτητο.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Για τα άτομα με αναπηρία, η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δημιουργεί ίσες
ευκαιρίες και καθιστά τον Ιστό ένα εν δυνάμει βασικό κομμάτι επικοινωνίας ή αναβάθμισης
της ποιότητας ζωής τους.
Επιπλέον, η προσβασιμότητα μιας ψηφιακής υπηρεσίας είναι σημαντική, γιατί αυτόματα
μπορεί το περιεχόμενό της να γίνει διαθέσιμο σ’ ένα ευρύτερο κοινό όπως για παράδειγμα:


άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση δικτύου ή οθόνη (π.χ., του H/Y) η οποία είναι
σχετικά μικρή,



άτομα που ασχολούνται συγχρόνως και με κάτι άλλο ή άτομα που εργάζονται σε
παράδοξες και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον, σε πολύ
φωτεινό ή σκοτεινό χώρο),



άτομα που χρησιμοποιούν «εναλλακτικά» λειτουργικά συστήματα ή παλιές εκδόσεις
φυλλομετρητών Παγκόσμιου Ιστού, κ.λπ.

Συνεπώς, τα ψηφιακά συστήματα του Έργου θα πρέπει να σχεδιαστούν βάσει διεθνών
προτύπων και πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό
αριθμό χρηστών του Ιστού, ανεξάρτητα από:


το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες
(notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
κ.λπ.)



τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή
του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κ.λπ.)



τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν
οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές
μεγέθυνσης, κ.λπ.



την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα
προβλήματα όρασης, .κλπ.
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Όπως προαναφέρθηκε στα ανοικτά πρότυπα, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών των
ψηφιακών συστημάτων του έργου θα πρέπει να αναπτυχθούν έτσι ώστε να είναι πλήρως
προσβάσιμα από αυτά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι οδηγίες του W3C/WAI
(βλ. παρ. ΠΡΟΤΥΠΑ) όσον αφορά την προσβασιμότητα σε διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες
και λειτουργικά περιβάλλοντα, εξυπηρετώντας έτσι άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές
κατηγορίες πληθυσμού.
Θα συνεκτιμηθεί η ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών, οι οποίες θα προσφέρουν
βελτιστοποίηση των επιπέδων ευκολίας πρόσβασης, ευχρηστίας και υποκειμενικής
ικανοποίησης για το ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών και συνθηκών χρήσης.
Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διεπαφή του χρήστη, στο σύνολο των παρεχόμενων λειτουργιών,
θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσία.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα του ψηφιακού περιεχομένου των
ψηφιακών συστημάτων του Έργου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας
στόχου στην οποία απευθύνεται το Έργο, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής
εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών όπου είναι απαραίτητο. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να
προσδιορίσει τη διαδικασία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή και
ανάρτηση περιεχομένου στα ψηφιακά συστήματα του Έργου.
Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων για περιπτώσεις ατόμων
με αναπηρία που παρουσιάζουν ειδικότερες απαιτήσεις πρόσβασης (π.χ., για άτομα με
συγκριμένα προβλήματα όρασης) 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).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να προσδιορίσει κατ’ ελάχιστον τα
εξής:


τις προδιαγραφές μετατροπής του περιεχόμενου σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές
για διάφορες αναπηρίες και συνθήκες χρήσης,



τις ενέργειες ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας και της καταλληλότητας
των παραγόμενων αρχείων, και



τυχόν προβλέψεις και εργαλεία για μετατροπή και ανάρτηση των εναλλακτικών
μορφών στα ψηφιακά συστήματα του Έργου.
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων, για παράδειγμα ιστοσελίδων που συμμορφώνονται
με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί κατάρτιση,
συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής πρόσβασης και ίσων ευκαιριών.
Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, παρόλη την αγνή πρόθεση των κατασκευαστών, στο βωμό της
προσβασιμότητας θυσιάζεται η αισθητική της ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει
εμπειρία και να είναι σε θέση να συνδυάσει τις παραπάνω αρχές και απαιτήσεις με σχεδίαση
υψηλής και σύγχρονης αισθητικής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά το σχεδιασμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις
κατάλληλες δράσεις για:
•

την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών

•

την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών

•

την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων

•

τον έλεγχο της ασφάλειας στα δεδομένα για τη διασφάλιση της εγκυρότητάς τους

•

την παροχή διαβαθμισμένης πρόσβασης στους χρήστες της εφαρμογής με ειδικά
δικαιώματα χρήσης για κάθε κατηγορία χρηστών

•

τη διασφάλιση των δεδομένων κατά την μεταφορά τους εσωτερικά στις οργανικές
μονάδες του φορέα λειτουργίας, αλλά και σε εξωτερικούς συνεργαζόμενους φορείς

•

τη θωράκιση των δεδομένων από εξωτερικούς κινδύνους ή εισβολείς

•

την καταγραφή των κινήσεων/τροποποιήσεων των πινάκων (logging)

Θα πρέπει να αναζητηθούν και να εντοπιστούν με μεθοδικό τρόπο τα απαραίτητα τεχνικά
μέτρα και οι οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, η ομάδα
υλοποίησης θα πρέπει να λάβει υπόψη της:
•

το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ., προστασία των προσωπικών
δεδομένων)

•

τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις

•

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας
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•

τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού

•

τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Σχετικά με την παράδοση της τελικής έκδοσης της πύλης, ο Ανάδοχος, επιπλέον των
απαιτήσεων εγκατάστασης (βλ. παρακάτω), υποχρεούται να παραδώσει, εκτός σχετική Έκθεση
Τεκμηρίωσης καθώς και τον πηγαίο κώδικα όλων των υλοποιημένων εφαρμογών και
μηχανισμών, διαθέσιμο τόσο σε ιδιωτικό αποθετήριο κώδικα (Github private, Bitbucket
private, κ.λπ.), όσο και σε μορφή συμπιεσμένου φακέλου (ZIP, RAR, κ.λπ.). Ο πηγαίος κώδικας
θα πρέπει συμπεριλαμβάνει κατάλληλη τεκμηρίωση (για την ανάγνωσή και κατανόησή του)
και να συνοδεύεται με οδηγίες εγκατάστασης και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλες τις
εξαρτήσεις (dependencies) που απαιτούνται ή/και μηχανισμό για την αυτόματη εύρεση των
εξαρτήσεων αυτών. Επιπλέον όλοι οι πόροι (resources) των εφαρμογών (όπως π.χ., fonts,
images, databases) θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. Ακολουθώντας τις οδηγίες
εγκατάστασης στις οποίες θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς όλα τα βήματα (π.χ.,
εντολές κονσόλας), το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όμοιο με τις εφαρμογές που
εγκαταστάθηκαν στο τέλος του έργου.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το προσφερόμενο λογισμικό (η τελική έκδοση προς παραγωγική λειτουργία), θα πρέπει να
εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων (data center) επιλογής του
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται να φιλοξενήσει το σύστημα, σε εγκατάσταση
ευθύνης του ή σε ειδικό κέντρο φιλοξενίας δεδομένων χωρίς επιπλέον κόστος για την
Αναθέτουσα Αρχή, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση του Έργου. O Ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίσει τη δυνατότητα μετάπτωσης (migration) της εφαρμογής σε
οποιοδήποτε Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων τυχόν του υποδειχθεί κατά το διάστημα αυτό από
την Ε.Σ.Α.μεΑ. Για τον λόγο αυτό θα προσδιοριστούν οι απαιτήσεις των υποδομών για την ορθή
λειτουργία της εφαρμογής.
Οι εφαρμογές που θα αποτελούν τα συστήματα του Έργου, θα πρέπει κατ' ελάχιστο να
υποστηρίζουν τα κάτωθι:
•
•
•

Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων, βάσεων
δεδομένων και αρχείων.
Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης.
Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν
δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης.
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•
•
•
•
•
•

Ορισμό μοναδικού κωδικού χρήστη για όλα τα υποσυστήματα του πληροφοριακού
συστήματος (single sign-on).
Σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων.
Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης
δεδομένων και εφαρμογών.
Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity).
Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα.
Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (event logging).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Για τα συστήματα του Έργου, επειδή δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των
χρηστών που θα επισκέπτονται συγχρόνως τα συστήματα, είναι επιθυμητό για τη χρήση της
φιλοξενίας των συστατικών που απαρτίζουν το σύστημα να εγκατασταθούν σε dedicated ή
shared hosting server με δίσκους SSD για αυξημένη ταχύτητα προσπέλασης.
Μεγάλη σημασία επίσης δίνεται στη δυνατότητα επέκτασης των συστημάτων (επεξεργαστές /
βάσεις δεδομένων) χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας τους. Για να επιτευχθεί αυτό σε
περίπτωση που απαιτηθεί από τη διαρκώς αυξημένη κίνηση που πιθανώς να προκύψει, θα
πρέπει να προβλεφθεί η χρήση load balancers που διαμοιράζουν το φόρτο σε διαφορετικούς
servers χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες και το κυριότερο χωρίς να απαιτούνται
προγραμματιστικές αλλαγές.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου πιλοτικής λειτουργίας του Έργου, και, στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης
Συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού
συστήματος, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του
Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού / διαχειριστικού και
των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη
διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια. Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση
βλάβης θα είναι:
• Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00), μέσα
σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.
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•

Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης
εργάσιμης ημέρας.

Ως Απόκριση ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας αναγγελίας βλάβης
από τον Ανάδοχου μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης αντιμετώπισης του προβλήματος από
τους χώρους του Αναδόχου (remote). Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο
αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε
κανονική λειτουργία. Ο Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης από τη στιγμή της απόκρισης
του Αναδόχου, ορίζεται στις 72 ώρες.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την εκδήλωση της βλάβης
χωρίς αυτή να αποκατασταθεί, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί σε κατάπτωση (ολική ή μερική)
του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατά περίπτωση.
Είναι επιθυμητό ο υποψήφιος Ανάδοχος να προσφέρει (εντός του συνολικού τιμήματος του
έργου) υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για διάρκεια τουλάχιστον τριών (3)
ετών από την παραλαβή του Έργου.
Η μεθοδολογία των υποψηφίων για την υλοποίηση αυτού του μέρους του έργου θα πρέπει να
περιγράφεται στην προσφορά τους και να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα εξής:


Συλλογή και ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων



Σχεδίαση του συστήματος (αρχιτεκτονική, λειτουργίες, διεπαφή του χρήστη, κ.λπ.)



Υλοποίηση/ολοκλήρωση και έλεγχος του συστήματος



Αξιολόγηση συμμόρφωσης του τελικού συστήματος με τις οδηγίες WCAG. 2.0



Αξιολόγηση των επιμέρους παραμέτρων αποδοχής του συστήματος καθώς και της
τελικής αποδοχής



Πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία



Τεκμηρίωση και εκπαίδευση χειριστών / χρηστών



Εγκατάσταση παραγωγικής λειτουργίας και συντήρηση

Ως προς την ανάπτυξη της τεχνικής λύσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην προσφορά του,
επιπλέον του σχετικού δείγματος Γ.1 που απαιτείται (βλ. περιεχόμενα τεχνικών προσφορών),
θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, τις τεχνικές που θα
εφαρμόσει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει αναλυτικά το πως
επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της τεχνικής λύσης με όλες τις παραπάνω απαιτήσεις και
τεχνικές προδιαγραφές.
Τα αναφερόμενα παραπάνω δεν αποκλείουν και την παρουσίαση οιονδήποτε άλλων
στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του, προκειμένου να
τεκμηριώσει την τεχνική του ικανότητα και επάρκεια σε σχέση με τη δημιουργία της ζητούμενης
πύλης.
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Στάδια υλοποίησης
Τα στάδια υλοποίησης που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:
(1) Συλλογή / καταγραφή αναγκών – Σχεδίαση της εμπειρίας/διεπαφής χρηστών, της
αρχιτεκτονικής, και των υποσυστημάτων και μηχανισμών της ολοκληρωμένης
πλατφόρμας - Υποβολή έκθεσης σχεδιασμού στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για παρατηρήσεις Διορθώσεις (εάν απαιτούνται) - Έγκριση
(2) Ανάπτυξη, ολοκλήρωση (αγγλ. integration) και δοκιμή (αγγλ. testing) των απαιτούμενων
υποσυστημάτων – μηχανισμών -Εγκατάσταση - Πιλοτική λειτουργία εφαρμογής για
παρατηρήσεις – Ενσωμάτωση πρωταρχικών πληροφοριών στο σύστημα – [Αξιολόγηση
στο πλαίσιο της επόμενης Υπηρεσίας]- Διορθώσεις / βελτιώσεις (εάν απαιτούνται) Έγκριση
(3) Τεκμηρίωση ολοκληρωμένης Πλατφόρμας
(4) Εκπαίδευση των διαχειριστών και χειριστών του συστήματος
(5) Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ., σύμφωνα με τα όσα
αναφέρονται παραπάνω στην παρ. «Απαιτήσεις Παράδοσης», το σύνολο των αρχείων
που απαιτούνται για πιθανή επεξεργασία/ επέκταση, επανέκδοση και αναπαραγωγή στο
μέλλον από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π8α

Έκθεση σχεδιασμού και πρωταρχική
διαδραστική έκδοση της Πλατφόρμας

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

Π8β

Τελική, ολοκληρωμένη Πλατφόρμα –
Έκθεση τεκμηρίωσης

Τέσσερεις (4) μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

9.

Αξιολόγηση της αποδοχής των τεχνολογικών συστημάτων της Πράξης [στο πλαίσιο του
D4.1.5]

Συνοπτική Περιγραφή
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H δράση αυτή έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τα νέα τεχνολογικά συστήματα που θα
δημιουργηθούν/διατεθούν στο πλαίσιο της Πράξης θα είναι προσβάσιμα, φιλικά και αποδεκτά
για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες
αξιολόγησης προσβασιμότητας και ευχρηστίας και να ανατροφοδοτεί του δημιουργούς τους
με πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που εντοπίζει η αξιολόγηση και οδηγίες για την
αποκατάστασή τους.
Στα συστήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
(1) Η εφαρμογή «Citizens Registry» (βλ. D4.3.1), της οποίας την ευθύνη υλοποίησης έχει η
ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (PB3). Απαιτείται τουλάχιστον έλεγχος της τελικής έκδοσης.
(2) Η εφαρμογή «GIS-enabled Decision Making Platform» (βλ. D4.2.2), της οποίας την
ευθύνη υλοποίησης έχει η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων (PB2). Απαιτείται τουλάχιστον έλεγχος
της τελικής έκδοσης.
(3) Η διαδικτυακή πύλη « Cross-Border Information & Notification Portal» (βλ. D4.1.3), της
οποίας την ευθύνη υλοποίησης έχει ο Ανάδοχος του παρόντος προκηρρησόμενου
έργου (βλ. Υπηρεσία #8). Απαιτείται τουλάχιστον έλεγχος της ενδιάμεσης και της
τελικής έκδοσης.
(4) Η εφαρμογή για φορητές συσκευές «Mobile Application for Citizens and Tourists» (βλ.
D4.5.4), της οποίας την ευθύνη υλοποίησης έχει oο Δήμος της Kolonje (PB5). Απαιτείται
τουλάχιστον έλεγχος της τελικής έκδοσης.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Για κάθε από τα τέσσερα (4) εν λόγω συστήματα ο Ανάδοχος θα πρέπει να διεξάγει/εκτελέσει
συστηματικά αξιολογήσεις, π.χ., των παρακάτω τύπων: (i) expert-based αξιολογήσεις
προσβασιμότητας και ευχρηστίας, (ii) εργαστηριακές δοκιμές, και (c) δοκιμές με πραγματικούς
χρήστες και (iii) ελέγχους συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα (π.χ., WCAG 2.0), ώστε να
καταγραφούν τυχόν λάθη και ζητήματα και να διατυπωθούν προτάσεις για
αποκατάσταση/βελτιώσεις.
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να προσδιορίσουν την προσέγγισή τους για
την υλοποίηση των παραπάνω.
Ειδικότερα, ως προς την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της αποδοχής της διαδικτυακής
Πύλης, στην προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος, επιπλέον του σχετικού δείγματος Γ.2 (βλ.
περιεχόμενα τεχνικών προσφορών), θα πρέπει να περιγράψει τις ενέργειές του που αφορούν
στον γενικό και ειδικό έλεγχο και στην τεκμηρίωση/πιστοποίηση της προσβασιμότητας, της
καταλληλότητας και της συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 της τεχνικής λύσης.

Στάδια υλοποίησης
(1) Οριστική επιλογή των μεθοδολογιών/εργαλείων και εκπόνηση του πλάνου αξιολόγησης
ανά σύστημα – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών
αλλαγών και βελτιώσεων – Έγκριση
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(2) Εκπόνηση των ελέγχων και ανατροφοδότηση προς την εκάστοτε ομάδα σχεδιασμού/
υλοποίησης.
(3) Παράδοση. Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, DVD ή USB, το
σύνολο των τελικών αρχείων (δεδομένα, ευρήματα, αναφορές ανατροφοδότησης, κ.λπ.)
σε μορφή επεξεργάσιμη.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π9

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Απολογιστική έκθεση των ενεργειών
αξιολόγησης των τεχνολογικών
συστημάτων της Πράξης

10. Συμβολή στην υλοποίηση πιλοτικής αξιολόγησης κινδύνου σε τοπικό επίπεδο στην
πόλη Kolonje της Αλβανίας [στο πλαίσιο του D5.1.2]
Συνοπτική Περιγραφή
Στο γενικότερο πλαίσιο των πιλοτικών παρεμβάσεων της Πράξης στην πόλη Kolonje της
Αλβανίας, οι εταίροι θα προβούν στην υλοποίηση μιας «πιλοτική μελέτη τοπικής ετοιμότητας
και κατάλληλων προβλέψεων/προδιαγραφών για άτομα με αναπηρία και άτομα γ’ ηλικίας».
Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει αφενός έρευνα γραφείου (αναζήτηση στοιχείων από διάφορες
πηγές)/πεδίου (μετρήσεις και αυτοψίες), καθώς και μια διαδικασία εντοπισμού πόρτα-πόρτα
(αγγλ. door-to-door identification) «εστιών ευάλωτων ομάδων», δηλαδή περιοχές όπου τα
δημογραφικά στοιχεία υποδεικνύουν υψηλές συγκεντρώσεις ατόμων με αναπηρία (π.χ.
συμπλέγματα που φιλοξενούν ηλικιωμένα και ανάπηρα άτομα).

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Σε αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος θα αναλάβει να:
 να καθοδηγήσει τον εταίρο PB4 (Δήμος Kolonje) στην προσπάθεια του δεύτερου να
αξιολογήσει (αγγλ. review): (α) τυχόν υφιστάμενα σχέδια, διαδικασίες και ομάδες
διαχείρισης καταστροφών (δηλ. να διοργανώσει κατάλληλες συνεντεύξεις, focus
groups, κλπ.) και (β) υποδομές (δηλ. να εκτελέσει αυτοψίες προσβασιμότητας),
 να καθοδηγήσει τον εταίρο PB6 (URI) στην προσπάθεια του δεύτερου να διεξάγει
πόρτα-πόρτα τον ζητούμενο εντοπισμό/ταυτοποίηση των ιδιαίτερα ευάλωτων σε
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καταστροφές ατόμων που κατοικούν στην Kolonje, δηλ. των περιπτώσεων κατοίκων
που χρίζουν ιδιαίτερου a priori σχεδιασμού/προετοιμασίας,
να λειτουργήσει ως συντονιστής των ως άνω ενεργειών, να μελετήσει τα ευρήματα και
να συντάξει την τελική αναφορά με συγκεκριμένες προτάσεις/συμβουλές προς τις
τοπικές αρχές και ομάδες παρέμβασης για τη βελτίωση και αποκατάσταση των
προβλημάτων και ελλείψεων.

Στάδια υλοποίησης
(1) Προετοιμασία υλικού και την καθοδήγηση των επικείμενων εργασιών των εταίρων PB4
και PB6 – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών
και βελτιώσεων –Έγκριση
(2) Συλλογή - ανάλυση στοιχείων/δεδομένων από τους εταίρους - Συγγραφή έκθεσης
προτάσεων/συμβουλών – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή
τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση
(3) Παράδοση. Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, DVD ή USB, το
σύνολο του υλικού του απολογισμού και των διδαγμάτων σε μορφή κατάλληλη για
πιθανή επεξεργασία, επανέκδοση και αναπαραγωγή στο μέλλον από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π10

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Απολογιστική έκθεση της πιλοτικής
αξιολόγησης κινδύνου των ατόμων με
αναπηρία στην Kolonje της Αλβανίας

11. Συντονισμό και συμμετοχή στην αξιολόγηση επιπτώσεων και στην εξαγωγή
διδαγμάτων από την πιλοτική εφαρμογή της Πράξης στην πόλη Kolonje της Αλβανίας
[στο πλαίσιο του D5.1.5]
Συνοπτική Περιγραφή
Ως μέρος του πλάνου των εργασιών της Πράξης 4PLUS, έχει προβλεφθεί η υλοποίηση μιας
άσκησης προσομοίωσης στην πόλη Kolonje της Αλβανίας, όπου δοκιμαστούν στοιχεία του
συστήματος αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, θα επισημανθούν/συζητηθούν οι
τομείς που χρειάζονται βελτίωση και θα επιδιωχθεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα
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συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, θα κινητοποιηθούν τοπικές οργανώσεις
ατόμων με αναπηρία ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε σχεδιασμούς και πλάνα που
προετοιμάζονται στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, θα εκπαιδευτούν τα άτομα που
ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε δόκιμες πρακτικές αντιμετώπισης
ατόμων με αναπηρίες και θα αναζητηθούν/εντοπισθούν τυχόν ελλείψεις των πλάνων για τη
διάσωση, την υποδοχή και την παροχή βοήθειας σε συγκεκριμένα σενάρια καταστροφής.
Η μελέτη αξιολόγησης του αντίκτυπου (αγγλ. impact) της άσκησης καθώς και τα συμπεράσματα
και τα διδάγματα (αγγλ. lessons learnt) που μπορούν να εξαχθούν από αυτήν κρίνονται
ιδιαίτερα σημαντικά και αναμένεται να προσφέρουν και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις
δυσκολίες που θα μπορεί να προκύψουν σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να συζητηθούν και
κατατεθούν εκ τω προτέρων λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος θα αναλάβει να αναπτύξει κατάλληλη μεθοδολογία και να
οργανώσει κατάλληλο μηχανισμό συλλογής πληροφοριών και δεδομένων, ώστε με την
ολοκλήρωση της άσκησης να είναι σε θέση να εκπονήσει ένας συνολικό απολογισμόαποτίμηση της άσκησης και των πιλοτικών παρεμβάσεων στην Kolonje, ο οποίος να
τεκμηριώνεται κατάλληλα και μέσω συνεντεύξεων, έρευνας βάσει ερωτηματολογίων, κλπ.
Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Σε αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος θα αναλάβει να:
 να διατυπώσει μια κατάλληλη μεθοδολογία για τη μελέτη αξιολόγησης του
αντικτύπου, εστιάζοντας στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των δρώμενων κατά τη
διεξαγωγή της εν λόγω άσκησης στη Kolonje για τη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων
και διδαγμάτων,
 να προετοιμάσει τα απαραίτητα προσαρμοσμένα εργαλεία (ερωτηματολόγια, οδηγούς
συνέντευξης, κ.λπ.) τα οποία θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της προτεινόμενης
μεθοδολογίας και θα διευκολύνουν τη συλλογή και ανάλυση των απαραίτητων
δεδομένων και πληροφοριών,
 να επικοινωνήσει και συνεργαστεί με τον εταίρο PB6 (URI), ο οποίος θα αναλάβει τη
συλλογή δεδομένων μέσω των ως άνω ερωτηματολογίων (π.χ., θα συλλέγει δεδομένα
μέσω βασισμένων-σε-ερωτηματολόγια συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες στην
άσκηση στην Κολόνια), ώστε να τον βοηθήσει να προετοιμαστεί κατάλληλα και να
ενεργήσει σωστά όταν θα διεξάγεται η άσκηση,
 να αναλύσει και μελετήσει τα στοιχεία που θα συλλέξει και προωθήσει σε αυτόν ο
εταίρος PB6, ώστε να παρουσιάσει απολογιστικά τις επιπτώσεις και διδάγματα της
άσκησης,
 να λειτουργήσει ως συντονιστής των ως άνω ενεργειών και να επιμεληθεί της τελικής
αναφοράς σχετικά με τα παραχθέντα διδάγματα για τη μελλοντική βελτίωση,
βιωσιμότητα και μεταφερσιμότητα του παραδείγματος της Kolonje.

Στάδια υλοποίησης
(1) Σχεδιασμός μεθοδολογίας υπολογισμού του αντίκτυπου και σχέδιο πλάνου συλλογής
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δεδομένων για την εφαρμογή της προτεινόμενη μεθοδολογίας – Υποβολή στην
Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –
Έγκριση
(2) Συλλογή - ανάλυση στοιχείων/δεδομένων της άσκησης - Συγγραφή συνολικού
απολογισμού - αποτίμησης των παρεμβάσεων - Συγγραφή έκθεσης παραχθέντων
διδαγμάτων – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών
αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση
(3) Παράδοση. Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, DVD ή USB, το
σύνολο του υλικού του απολογισμού και των διδαγμάτων σε μορφή κατάλληλη για
πιθανή επεξεργασία, επανέκδοση και αναπαραγωγή στο μέλλον από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π11

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Συνολικός απολογισμός/αποτίμηση του
πιλότου της Kolonje - Έκθεση διδαγμάτων

12. Διοργάνωση δύο (2) επισκέψεων μελέτης στο εξωτερικό - Μεταγραφή σε προσβάσιμες
ψηφιακές μορφές [στο πλαίσιο του D6.1.1]
Συνοπτική Περιγραφή
Στο πλαίσιο της Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναλάβει την οργάνωση και διεξαγωγή δύο
επισκέψεων μελέτης, για τα μέλη της Πράξης, σε δύο ευρωπαϊκές πόλεις/χώρες οι οποίες να
είναι αναγνωρισμένες για τις καλές πρακτικές τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας χωρίς
αποκλεισμούς (π.χ. στη Βερόνα της Ιταλίας και στο Κάρτζαλι της Βουλγαρίας), προκειμένου να
γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις τοπικές αρχές & τους ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους
φορείς (αγγλ. transnational study visits for the exchange of good practices and expertise in fields
of inclusive civil protection). Τα αποτελέσματα των δύο αυτών μελετών/επισκέψεων θα πρέπει
να αποτυπωθούν σε μια τελική έκθεση η οποία μάλιστα θα πρέπει να διατεθεί (μεταγραφή) σε
εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Ειδικότερα, σε αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος θα αναλάβει:
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Μετά από έρευνα, σε συνεννόηση με την ΕΣΑμεΑ και τους λοιπούς εταίρους της
Πράξης, να προσδιορίσει τις χώρες/πόλεις και τους φορείς προς επίσκεψη.
Μετά την επιλογή των φορέων προς επίσκεψη, ο Ανάδοχος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου
να οργανώσει και θα συντονίσει τις επισκέψεις. Ο αριθμός και η σύνθεση των
συμμετεχόντων θα συμφωνηθούν με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους λοιπούς δικαιούχους της
Πράξης. Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει την ομάδα μελέτης με τα
στελέχη των δικαιούχων και θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά
την επίσκεψη με έξοδα που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος, με τη λήξη της κάθε επίσκεψης μελέτης καλείται να ετοιμάσει και
παραδώσει αναλυτική αναφορά («Έκθεση της της επίσκεψης μελέτης») στην οποία θα
παρουσιάζονται ο στόχος και το πλάνο της επίσκεψης, συνοπτικά πρακτικά των
επισκέψεων με φωτογραφικό υλικό και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της
επίσκεψης, σε ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά, σε διάφορες εναλλακτικές
προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (περίπου 25-30 σελίδες).

Σημείωση: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων θα καλύπτονται
από τους Δικαιούχους της Πράξης και δε θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Για τη μεταγραφή/μετατροπή της Τελικής Έκθεσης της κάθε επίσκεψης μελέτης σε
εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (3 γλώσσες), σημειώνονται τα ακόλουθα.
Η ανάγκη να καταστεί η τελική έκθεση πλήρως προσβάσιμη και για άτομα με αναπηρία,
χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών, κ.λπ. προκύπτει και από το γεγονός ότι η Πράξη, ως
οφείλει λόγω τον Κανονισμών, ενσωματώνει την οριζόντια 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). Δηλαδή, η δυνατότητα και ευκολία
πρόσβασης στα αποτελέσματα της Πράξης, είτε φυσική είτε ηλεκτρονική, για διάφορες
κατηγορίες ατόμων με αναπηρία αποτελεί υποχρέωση την οποία η Πράξη οφείλει και απαιτεί
να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις δράσεις και τα αποτελέσματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο
αυτής, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υλοποιούνται από υπεργολάβους των Δικαιούχων
Έργου της Πράξης.
Επομένως, η Έκθεση πρέπει κατ' αρχήν να καταστεί προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία,
χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών, κ.λπ., και στη συνέχεια να διαχυθεί με μαζικά email,
ενσωματωθεί στην Ιστοσελίδα, στην Πύλη, στα social media, στα προωθητικά USB της Πράξης,
κ.λπ., ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή προβολή του, αξιοποιώντας διάφορα μέσα και
κανάλια επικοινωνίας.
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Στο πλαίσιο της Σύμβασης του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να μετατρέψει (μεταγραφή) την
Έκθεση σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές (τουλάχιστον MS Word, Adobe PDF, TXT, HTML και
ακουστική μορφή MP3), οι οποίες θα είναι προσβάσιμες και κατάλληλα σχεδιασμένες για
άτομα με αναπηρία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να διασφαλισθεί η
προσβασιμότητα και η χρηστικότητα των παρεχόμενων εναλλακτικών μορφών για διάφορους
τύπους χρηστών με αναπηρίες.
Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται:
•
•

•

•

Η παραγωγή ψηφιακής έκδοσης, σε μορφή κατάλληλη για επαγγελματική εκτύπωση
Η παραγωγή ψηφιακής έκδοσης, σε μορφή προσβάσιμου αρχείου MSWord και
προσβάσιμου αρχείου PDF, κατάλληλες για αποστολή / διάχυση μέσω ηλεκτρονικών /
ψηφιακών μέσων (email, Web, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης). Για τις ανάγκες της
παραγωγής αυτής, απαιτείται:
 Η επιδιόρθωση των πρωτότυπων πηγαίων ψηφιακών αρχείων (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)) o Η επεξεργασία και αποκατάσταση της προσβασιμότητας
φωτογραφιών, εικόνων, γραφημάτων, χαρτών και λοιπών στοιχείων του
καταλόγου
Η δημιουργία διάφορων εναλλακτικών, ισοδύναμων, προσβάσιμων ψηφιακών
μορφών, όπως:
 ισοδύναμα αρχεία απλού κειμένου (μορφότυπο TXT)
 ισοδύναμα αρχεία ήχου (μορφότυπο MP3) με συνθετική φωνή μέσω τεχνολογίας
TTS (αγγλ. text-to-speech)
 μορφή προσβάσιμου HTML (WCAG 2.0, AA),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)).
Απολογιστικός έλεγχος προσβασιμότητας και καταλληλότητας των παραγόμενων
μορφών και εφαρμογή τελικών αλλαγών - διορθώσεων.

Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων για περιπτώσεις ατόμων
με αναπηρία που παρουσιάζουν ειδικότερες απαιτήσεις πρόσβασης (π.χ., για άτομα με
συγκεκριμένα προβλήματα όρασης) είναι επιθυμητές. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και
τα κριτήρια που θα προταθούν από τους Υποψήφιους Ανάδοχους, θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα τους (βλ. Δείγμα Γ) και θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως
με σύγχρονες διαδομένες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του
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Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

Τεχνικές απαιτήσεις
Όπως προαναφέρθηκε, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα
χρησιμοποιηθούν 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 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. Στην προσφορά του, θα πρέπει ο υποψήφιος
Ανάδοχος να περιγράψει τις ενέργειές του που αφορούν στον γενικό και ειδικό έλεγχο και στη
διασφάλιση της προσβασιμότητας και καταλληλότητας των παραγόμενων εναλλακτικών
μορφών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στην Προσφορά, επιπλέον του σχετικού δείγματος που
απαιτείται (βλ. Δείγμα Γ.3) 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 πλάνο ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας και
καταλληλόλητας 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 την παρουσίαση οιονδήποτε άλλων
στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του. Επισημαίνεται
ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του
έργου και συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των
ανωτέρω δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στο πλαίσιο
του ανώτατου προϋπολογισμού του έργου.

Στάδια υλοποίησης
(1) Έρευνα - Διατύπωση πρότασης σχετικά με υποψήφιες πόλεις και φορείς υποδοχής
(τουλάχιστον 2 επιλογές) – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση
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(2) Οριστικοποίηση του προγράμματος της επίσκεψης – Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη
παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση
(3) Διοργάνωση και παράλληλη ενημέρωση των συμμετεχόντων
(4) Διεξαγωγή - Ένας εκπρόσωπος του Αναδόχου θα συνοδεύει τις επισκέψεις μελέτης και
θα στηρίζει τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών κατά την επίσκεψη, με έξοδα που θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
(5) Αποδελτίωση και εκπόνηση/μετάφραση τελικής αναφοράς - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για
λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση
(6) Παραγωγή σε εναλλακτικές, προσβάσιμες ψηφιακές μορφές - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ.
για λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση
(7) Παράδοση. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Α.Α., σε CD, DVD ή USB, το σύνολο
του υλικού, συμπερ. των εναλλακτικών ψηφιακών μορφών (δηλ. τα πηγαία αρχεία) σε
μορφή κατάλληλη για πιθανή επανέκδοση και αναπαραγωγή στο μέλλον.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π12

Εντός τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Δύο (2) τελικές εκθέσεις των επισκέψεων
μελέτης σε διάφορες εναλλακτικές
προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (ελληνικά,
αγγλικά και αλβανικά)

13. Διοργάνωση μιας (1) ημερίδας πολλαπλασιασμού/μεταφοράς στην Αθήνα [στο
πλαίσιο του D6.1.2]
Συνοπτική Περιγραφή
Στο πλαίσιο της ευρύτερης διάχυσης των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της Πράξης, ακόμα
και εκτός της διασυνοριακής περιοχής, η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναλάβει τη διοργάνωση μιας
εκδήλωσης ευρείας προβολής, με χαρακτήρα πολλαπλασιαστικό, ανταλλαγής εμπειριών και
ορθών πρακτικών, και χάραξης πολιτικής, με κύριο στόχο να μεγιστοποιηθεί η διάδοση των
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι από εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς
φορείς, αλλά και από φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι κρίνονται ικανοί και αναγκαίοι για την
ενίσχυση της μεταφοράς (αγγλ. transferability) των βασικών αποτελεσμάτων του έργου
(εργαλεία, καλές πρακτικές, υλικό προώθησης, κ.λπ.) και σε άλλους φορείς, περιφέρειες και
χώρες εκτός του παρόντος εταιρικού σχήματος.
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Η εν λόγω Ημερίδα, η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη της Αθήνας, έχει προγραμματιστεί α
υλοποιηθεί ενός των τελευταίων μηνών της Πράξης (π.χ., Οκτώβριος 2020). Ενδέχεται ο μήνας
να αλλάξει με απόφαση των Δικαιούχων της Πράξης. Η οριστική ημερομηνία και το πρόγραμμα
των παρουσιάσεων (με τις ώρες των διαλλειμάτων) της Ημερίδας, θα κοινοποιηθούν στον
Ανάδοχο από τον Φορέα Ανάθεσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν
την Ημερίδα.

Απαιτήσεις - Προδιαγραφές
Για τις ανάγκες της Ημερίδας, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει:
•

•

•

•

•

Υποστήριξη για την προετοιμασία/διοργάνωση
o αναζήτηση/δέσμευση κατάλληλου χώρου
o σχεδίαση προσκλήσεων
o σύνθεση καταλόγου αποδεκτών και (κατόπιν έγκρισης της Α.Α.) αποστολή
προσκλήσεων
o προετοιμασία των φακέλων(kit) των συμμετεχόντων
Υποστήριξη για την υλοποίηση/διεξαγωγή
o υπηρεσία υποδοχής/εγγραφών την ημέρα της Ημερίδας
o υπηρεσία διερμηνείας (ελληνικά-αγγλικά)
o υπηρεσία διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα
o υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογραφικής κάλυψης
o υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης βίντεο μέσω Διαδικτύου
o (κατόπιν απαίτησης/έγκρισης της Α.Α.) κάλυψη της διαμονής και μετακίνησης
των προσκεκλημένων ομιλητών
o (επιθυμητά) δημιουργία δελτίου τύπου ή/και συνέντευξη τύπου
Διάθεση μίας (1) αίθουσας εκδηλώσεων (διάταξη: θεατρική/συνεδριακή με podium/
τράπεζα ομιλητών)
o χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόμων
o με δυνατότητα πρόσβασης από χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου
o με δυνατότητα πρόσβασης σε πλησίον WC για ΑμεΑ
o με σύνδεση WiFi
o με οπτικοακουστικό εξοπλισμό και overhead video-data projector για
παρουσίαση/προβολή μέσω Η/Υ laptop
Catering για τουλάχιστον 100 άτομα (γλυκά/αλμυρά σνακ, ροφήματα, αναψυκτικά,
κ.λπ.)
o Υποδοχή (καφές καλωσορίσματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
μπισκότα/κέικ
o Διάλλειμα (καφές διαλείμματος): ροφήματα, χυμοί/αναψυκτικά,
γλυκά/αλμυρά σνακ
o Λήξη (ελαφρύ μπουφέ): ποτά, χυμοί/αναψυκτικά, ελαφριά σνακ/ζεστά πιάτα
Αποδελτίωση

Σημείωση: Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στην Ημερίδα από
πλευράς των Δικαιούχων της Πράξης, θα καλυφθούν από τους ίδιους, και δεν επιβαρύνουν τον
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Ανάδοχο. Η προετοιμασία του Προγράμματος των ομιλιών είναι ευθύνη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και δεν
περιλαμβάνεται στις απαιτούμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες.

Στάδια υλοποίησης
(1) Πρόταση / -εις ως προς τον χώρο φιλοξενίας (διεύθυνση, χαρακτηριστικά της αίθουσας,
πληροφορίες προσβασιμότητας, πληροφορίες υλικοτεχνικού εξοπλισμού, οδηγίες
εύρεσης και συντεταγμένες για συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης) - Υποβολή στην
Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων –Έγκριση
(2) Καθορισμός οριστικής ημερομηνίας (σε συνεννόηση με την Ε.Σ.Α.μεΑ.)
(3) Προετοιμασία προσκλήσεων και καταλόγου αποδεκτών - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για
λήψη παρατηρήσεων - Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων –Έγκριση
(4) Αποστολή προσκλήσεων
(5) Πρόταση μενού catering - - Υποβολή στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων -Έγκριση
(6) Διεξαγωγή. Ο Ανάδοχος πρέπει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: (α) να αναπαράγει το
τελικό πρόγραμμα και να ετοιμάσει kit συμμετεχόντων, (β) να οργανώσει γραφείο
υποδοχής για την εγγραφή των συμμετεχόντων και τη διανομή έντυπου υλικού, (γ) να
διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, για τη σωστή λειτουργία του
παρεχόμενου εξοπλισμού, και για την ομαλή εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων κατά τη
διάρκεια των ομιλιών και των διαλλειμάτων, (ε) να καλύψει με βίντεο και φωτογραφίες
τα δρώμενα, (στ) να διανέμει στους συμμετέχοντες, με τη λήξη των παρουσιάσεων,
αντίτυπα της φόρμας αξιολόγησης της εκδήλωσης και να συλλέξει τα συμπληρωμένα
έντυπα, και (ζ) να παραδώσει στους συμμετέχοντες τυχόν βεβαιώσεις συμμετοχής.
(7) Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. σε CD, DVD ή USB, το
σύνολο του υλικού της εκδήλωσης (τελικό πρόγραμμα, κατάλογο εγγραφών /
συμμετεχόντων, βίντεο και φωτογραφίες, υλικό παρουσιάσεων / εισηγήσεων,
συνεντεύξεις, συμπληρωμένα φύλλα αξιολόγησης, και τυχόν δημοσιεύματα) σε μορφή
κατάλληλη για πιθανή επανέκδοση και μελλοντική αναπαραγωγή στο μέλλον από την
Ε.Σ.Α.μεΑ.

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π13

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της

Διοργάνωση μιας (1) πολλαπλασιαστικής
εκδήλωσης της Πράξης στην Αθήνα
(έκθεση στα ελληνικά και υλικό
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αποδελτίωσης)

Πράξης

Όλα τα παραδοτέα (ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας) θα υποβάλλονται στην
Ε.Σ.Α.μεΑ. για τελική έγκριση.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π1

Ηλεκτρονικό υλικό επικοινωνίας της
Πράξης

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π2

Πρακτικά - Υλικό αποδελτίωσης της
Ανοικτής Ημερίδας στα Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία διεξαγωγής της
Ημερίδας και σε κάθε περίπτωση
πριν τη λήξη της Πράξης

Π3

Απολογιστική έκθεση - Υλικό
αποδελτίωσης των δράσεων που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής
εκστρατείας ενημέρωσης & δέσμευσης
υποστήριξης της Πράξης

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π4α

Αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής
έρευνας για την πολιτική προστασία στην
ελληνική περιοχή του προγράμματος
(έκθεση & δεδομένα σε ψηφιακή μορφή)

Εντός τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π4β

Συγκριτική μελέτη για την πολιτική
προστασία στη διασυνοριακή περιοχή του
Προγράμματος (έκθεση σε ελληνικά,
αγγλικά και αλβανικά)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π4γ

Παρουσίαση σε εκδήλωση της
Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα (ζωντανή
παρουσίαση και αρχείο PPT)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π5α

Κοινός οδικός χάρτης για Πολιτική
Προστασία χωρίς αποκλεισμούς

Εντός τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π5β

Φυλλάδιο ευαισθητοποίησης και
προώθησης της δικτύωσης και της

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
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δέσμευσης υποστήριξης σε διάφορες
εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές (ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά)

κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6α

Ψηφιακά δοκίμια του φυλλαδίου, του
εγχειριδίου και των τεσσάρων Οδηγών
(ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6β

Το φυλλάδιο και ο Οδηγός για πολίτες σε
διάφορες εναλλακτικές προσβάσιμες
ψηφιακές μορφές (ελληνικά, αγγλικά και
αλβανικά)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6γ

Τρεις χιλιάδες (3.000) αντίτυπα του
Οδηγού για πολίτες (επαγγελματική
εκτύπωση)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6δ

Πενήντα (50) αντίτυπα του Οδηγού για
πολίτες σε γραφή Μπράιγ

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π6ε

Εκατό πενήντα (150) δίσκοι DVD ή USB με
εγγεγραμμένο τον Οδηγό για πολίτες σε
μορφή βίντεο με νοηματική/ υπότιτλους
και εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές
μορφές

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π7α

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό
αποδελτίωσης της ανοικτής Ημερίδας στα
Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία διεξαγωγής της
Ημερίδας και σε κάθε περίπτωση
πριν τη λήξη της Πράξης

Π7β

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό
αποδελτίωσης των τεσσάρων (4)
σεμιναρίων για φορείς πολιτικής
προστασίας σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα
και Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του τελευταίου σεμιναρίου και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π7γ

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό
αποδελτίωσης του πενθήμερου
εργαστήριο για διασώστες στα Ιωάννινα

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του εργαστηρίου και σε κάθε
περίπτωση πριν τη λήξη της Πράξης

Π7δ

Τελική αναφορά απολογισμού/υλικό

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
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αποδελτίωσης των τεσσάρων (4)
εργαστηρίων για πολίτες με αναπηρία σε
Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα

από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του τελευταίου εργαστηρίου και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π8α

Έκθεση σχεδιασμού και πρωταρχική
διαδραστική έκδοση της Πλατφόρμας

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

Π8β

Τελική, ολοκληρωμένη Πλατφόρμα –
Έκθεση τεκμηρίωσης

Τέσσερεις (4) μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π9

Απολογιστική έκθεση των ενεργειών
αξιολόγησης των τεχνολογικών
συστημάτων της Πράξης

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π10

Απολογιστική έκθεση της πιλοτικής
αξιολόγησης κινδύνου των ατόμων με
αναπηρία στην Kolonje της Αλβανίας

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π12

Δύο (2) τελικές εκθέσεις των επισκέψεων
μελέτης σε διάφορες εναλλακτικές
προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (ελληνικά,
αγγλικά και αλβανικά)

Εντός τριών (3) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης

Π13

Διοργάνωση μιας (1) πολλαπλασιαστικής
εκδήλωσης της Πράξης στην Αθήνα
(έκθεση στα ελληνικά και υλικό
αποδελτίωσης)

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης και σε
κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της
Πράξης
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border Cooperation Programme
GREECE – ALBANIA 2014 - 2020, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ51860045, βάσει της ΣΑΕΠ-518/6).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €144.559,97
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €116.580,62, ΦΠΑ:
€27.979,35) και αναλύεται ανά μονάδα σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα:
Υπηρεσία - Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης

(1) Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας της Πράξης

Εκτιμώμενη Αναλογών
Εκτιμώμενη
αξία
ΦΠΑ
αξία
χωρίς ΦΠΑ
με ΦΠΑ
806,45 €
193,55 €
1.000,00 €

(2) Διοργάνωση μιας (1) ανοικτής ημερίδας της Πράξης στα
Ιωάννινα

3.306,45 €

793,55 €

4.100,00 €

(3) Συμβολή στην υλοποίησης της κοινής εκστρατείας
ενημέρωσης & δέσμευσης υποστήριξης της Πράξης

4.193,55 €

1.006,45 €

5.200,00 €

(4) Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση της κοινής
διασυνοριακής μελέτης της Πράξης

18.629,03 €

4.470,97 €

23.100,00 €

(5) Συντονισμό και συμμετοχή στην εκπόνηση του κοινού
οδικού χάρτη για την πολιτική προστασία χωρίς
αποκλεισμούς

6.693,55 €

1.606,45 €

8.300,00 €

(6) Ανάπτυξη ειδικών οδηγοί και εγχειρίδιων – Μεταγραφή
σε προσβάσιμες ψηφιακές μορφές

29.862,90 €

7.167,10 €

37.030,00 €

(7) Διοργάνωση εκδηλώσεων άτυπου εκπαιδευτικού
χαρακτήρα

2.822,58 €

677,42 €

3.500,00 €

(8) Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης
πληροφόρησης και ειδοποιήσεων

1.612,90 €

387,10 €

2.000,00 €

(9) Αξιολόγηση της αποδοχής (προσβασιμότητα, ευχρηστία,
συμμόρφωση με πρότυπα, ικανοποίηση χρηστών) των
τεχνολογικών συστημάτων της Πράξης

1.758,06 €

421,93 €

2.179,99 €

(10) Συμβολή στην υλοποίηση πιλοτικής αξιολόγησης
κινδύνου σε τοπικό επίπεδο στην πόλη Kolonje της
Αλβανίας

5.129,03 €

1.230,97 €

6.360,00 €

12.096,77 €

2.903,22 €

14.999,99 €

(11) Συντονισμό και συμμετοχή στην αξιολόγηση
επιπτώσεων και στην εξαγωγή διδαγμάτων από την
πιλοτική εφαρμογή της Πράξης στην πόλη Kolonje της
Αλβανίας
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(12) Διοργάνωση δύο (2) επισκέψεων μελέτης στο εξωτερικό
για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας Μεταγραφή των εκθέσεων συμπερασμάτων σε
προσβάσιμες ψηφιακές μορφές
(13) Διοργάνωση μιας (1) ημερίδας
πολλαπλασιασμού/μεταφοράς στην Αθήνα
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

Σελίδα

4.435,48 €

1.064,51 €

5.499,99 €

2.016,13 €
116.580,62

483,87 €
27.979,35

2.500,00 €
144.559,97
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Σχέδιο Σύμβασης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 640
Ημερομηνία: 12.05.2020
Ηλεκτρονικού
Ανοικτού
Διαγωνισμού
κάτω
των
ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών
υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public
awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», με
ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA
II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή,
προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό
Ανοικτό
Διαγωνισμό
κάτω
των
ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων
της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public awareness, Preparedness,
Participation and Coordination for Civil Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy
Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation
Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020
Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €144.559,97
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι €116.580,62 χωρίς ΦΠΑ.
Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού
2.331,61 ευρώ (Δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/05/2020 και ώρα 16:00
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μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 29/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για
τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
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.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2
της διακήρυξης.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη του
έργου, συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν (Υφιστάμενη ημερομηνία λήξης
του έργου: 31/10/2020).
Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Σελίδα

126

20PROC006688679 2020-05-12
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής
επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα
345επ. του Ν. 4412/16.
Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ.
Βενιζέλου 236.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών
που
συμμετέχουν
στο
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border Cooperation Programme
GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. (The Project is co-funded by the European Union and by
national
funds
of
the
countries
participating
in
the
Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”).

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο στις 13/05/2020.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 91937
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.esaea.gr.
Ηλιούπολη, 12/05/2020
Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
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