ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ840-ΣΦΚ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε

Την ∆ευτέρα 14.1.2013 και ώρα 11:0, στα γραφεία τoυ Οργανισµού Αθήνας Πανόρµου 2,
συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου της Ε/Ε, κ. Παρασκευής Μπάτσου
µε αριθµ. πρωτ. 65/ 11.1.2013.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν:
1. Παρασκευή Μπάτσου
2. ∆άφνη Μπαρµπαγιαννέρη
3. Σπύρος Πολλάλης
4. Βασίλης Βαβάκος
5. ∆ηµήτρης Μισοκοίλης

- Πρόεδρος Ε/Ε
- Αντιπρόεδρος Ε/Ε
- Τακτικό Μέλος Ε/Ε
- Αναπληρωµατικό Μέλος Ε/Ε
- Αναπληρωµατικό Μέλος Ε/Ε

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 3 τακτικά µέλη
και δύο αναπληρωµατικά µέλος Επίσης συµµετείχαν η Προϊσταµένη του Οργανισµού Αθήνας
Ευτέρπη Καρκάλου η Αναπληρωτής Προϊσταµένη Τ. Σταυράκη, και η Γραµµατέας της Ε/Ε
∆έσποινα Κοσµαδάκη.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τευχών διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Το θέµα εισηγήθηκε η Προϊσταµένη του Οργανισµού Αθήνας Ευτέρπη Καρκάλου και µετά από
τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα, τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εισήγηση
1. Την έγκριση των τευχών διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Υποέργο 7, της Πράξης «Ενέργειες και
∆ράσεις Σχεδιασµού, Εξειδίκευσης και Παρακολούθησης της υλοποίησης του Νέου
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (ΡΣΑ)».
2. Την έγκριση του από 07/01/2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας Κλήρωσης ορισµού
συλλογικών οργάνων για την επιλογή της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του
Πανόρµου 2, 11523 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. Κέντρο: 210 6925909. Τηλ.: 210 6437895, 210 6438449 Fax: 210 6464365
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παραπάνω διαγωνισµού αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Οργανισµού
Αθήνας:
1. κ. Μάλλια Μικαέλα µε αναπληρωτή τον κ. Νάθενα Γιώργο
2. κ. Τσεκουρά Σωτηρία µε αναπληρώτρια την κ. Σούµπερτ Σόνια
3. κ. Φίλιππα Μαρία µε αναπληρωτή τον κ. Σταυράκη Αικατερίνη.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Μάλλια Μικαέλα µε Αναπληρώτρια την κ. Φίλιππα
Μαρία.
3. Την εξουσιοδότηση της Προέδρου να υπογράφει ότι έγγραφα χρειαστούν κατά την διάρκεια
του διαγωνισµού .
Η απόφαση κατακύρωσης θα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Συνηµµένα:
1. Περίληψη Προκήρυξης Σύµβασης
2. Προκήρυξη Ανοιχτής ∆ιαδικασίας

Ο Γραµµατέας της Ε/Ε

Η Πρόεδρος της Ε/Ε

∆έσποινα Κοσµαδάκη

Παρασκευή Μπάτσου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς τις προθεσµίες υποβολής

Αθήνα 16.01.2013
ΑΠ οικ. 93

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών,
κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»
Προϋπολογισµού € 124.512, 20 (µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ)
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
στο πλαίσιο της πράξης «Ενέργειες και ∆ράσεις Σχεδιασµού, Εξειδίκευσης και Παρακολούθησης
της υλοποίησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ)», που συγχρηµατοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Οργανισµός
Ρυθµιστικού
Σχεδίου
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

€ 124.512, 20 (µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

12 µήνες υλοποίηση και 18 µήνες πιλοτική
λειτουργία (σύνολο 30 µήνες)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ανοιχτή διαδικασία µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

ΣΑΕ Ε0758, ΚΩ∆.ΠΡΑΞΗΣ 2011ΣΕ07580051

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΩΡΑ

ΚΑΙ

και

ΩΡΑ 18 Φεβρουαρίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14.00

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 19 Φεβρουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα
14.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ:
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΣΤΟ 16 Ιανουαρίου 2013
Γραφεία ΟΡΣΑ (Πρωτόκολλο), 2ος όροφος,
Πανόρµου 2, Αθήνα 11523
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A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
A.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη δηµιουργία Παρατηρητηρίου περιβαλλοντικών, χωρικών και
κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων, µε κύριο σκοπό να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την
υποστήριξη του ΟΡΣΑ στο σχεδιασµό και την παρακολούθηση του έργου του (βλ. και παρ
Α.2.1.1). Το Παρατηρητήριο θα επικοινωνεί µε τους συνεργαζόµενους φορείς και το ευρύτερο
κοινό µέσω διαδικτυακής εφαρµογής, η οποία µπορεί είτε να ενεργοποιείται µέσω της
ιστοσελίδας του ΟΡΣΑ (www.organismosathinas.gr) είτε να είναι ανεξάρτητη διαδικτυακή πύλη.
Η λειτουργία του Παρατηρητήριου συνοπτικά θα είναι η εξής:
•

Εισροή χωρικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων και πληροφοριών
καθώς και δεδοµένων και πληροφοριών σχετικών µε έργα και παρεµβάσεις που επηρεάζουν
τη χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του
περιβάλλοντος

•

Επεξεργασία των εισερχόµενων πληροφοριών µε καθορισµένη µεθοδολογία και εξαγωγή
των σχετικών αποτελεσµάτων (σύστηµα δεικτών, γραφήµατα, εκθέσεις, έρευνες, µελέτες
κ.α.) µε στόχο την αξιολόγηση της επικαιρότητας και της ορθότητας του σχεδιασµού του
ΟΡΣΑ

•

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής.

Το Παρατηρητήριο, βάσει των στόχων του ΟΡΣΑ, θα πρέπει:
•

να συγκεντρώνει την πολεοδοµική-περιβαλλοντική- χωροταξική πληροφορία και να την
συναρτά µε γεωχωρικά δεδοµένα για την περιοχή της Αττικής

•

να µεριµνά για την αξιόπιστη χαρτογραφική αποτύπωση στοιχείων που συλλέγονται από
διάφορες πηγές (πληθυσµιακού χαρακτήρα ή κοινωνικο –οικονοµικού, ή απασχόλησης,
επενδύσεων κλπ), αλλά δεν αποτυπώνονται χωρικά, σε συνεργασία µε άλλα παρατηρητήρια
και βάσεις δεδοµένων τοµεακών φορέων δηµοσίων και ιδιωτικών..

•

να παρέχει ενηµέρωση για την εξέλιξη των συνθηκών και τις µεταβολές των δεδοµένων
στους τοµείς για τους οποίους έχει αρµοδιότητα ο ΟΡΣΑ.

•

να καλύπτει – µε τις σχετικές συνεργασίες- τα κενά στη διαθέσιµη πληροφορία, την
απαραίτητη για το σχεδιασµό, να φροντίζει για την αποφυγή επαναλήψεων στη συλλογή
στοιχείων από διάφορες πηγές και τη συµβατή επεξεργασία αυτών.

Με τον τρόπο αυτό θα παρέχονται σε ηλεκτρονική µορφή έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία στα
στελέχη του ΟΡΣΑ καθώς και στους εµπλεκόµενους φορείς, στα αρµόδια όργανα, στους
ερευνητές και σε γενικό ή ειδικό κοινό για τον εντοπισµό και των αντιµετώπιση προβληµάτων και
τη διαµόρφωση στρατηγικών στους τοµείς του περιβάλλοντος, της χωροταξίας και της
πολεοδοµίας. Επιπλέον, το Παρατηρητήριο στοχεύει µέσω της παροχής των πληροφοριών
αυτών στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.
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Το Παρατηρητήριο θα στεγαστεί και θα λειτουργεί σε φυσική µορφή στο Τµήµα Ρυθµιστικού
Σχεδίου και Μητροπολιτικών Παρεµβάσεων του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος (ΟΡΣΑ) και θα εποπτεύεται από τα στελέχη του.
Το αντικείµενο του έργου του Συµβούλου συνοψίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Φάση / στάδιο

Παραδοτέα

Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός και Οργάνωση
του Παρατηρητηρίου - (οκτώ µήνες)
Αποτύπωση
της
υφιστάµενης
κατάστασης, Α.1 «∆ιαγνωστική Έκθεση»
αποτίµηση της διεθνούς και ελληνικής εµπειρίας και
διάγνωση αναγκών
Καθορισµός
δραστηριοτήτων
Παρατηρητηρίου, Α.2 «∆ραστηριότητες Παρατηρητηρίου αξιολόγηση διαθέσιµων ποσοτικών και ποιοτικών Σύστηµα Παρακολούθησης Έργου
Ο.Ρ.Σ.Α»
δεδοµένων και κωδικοποίηση της µορφής τους
Κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας µε τους αρµόδιους
φορείς και µεθοδολογίας για τη συλλογή των
δεδοµένων
Κατάρτιση συστήµατος δεικτών παρακολούθησης
του έργου του ΟΡΣΑ, κωδικοποίηση και τυποποίηση
των λοιπών πληροφοριών που θα διαχέονται µέσω
του Παρατηρητηρίου
Προσδιορισµός
απαιτούµενων
ενεργειών
δηµοσιότητας για την προβολή του Παρατηρητηρίου
Καθορισµός
των
απαιτήσεων
και
των
προδιαγραφών της βάσης δεδοµένων και της
διαδικτυακής εφαρµογής της, καθώς και για τη
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της βάσης
δεδοµένων µε τη λοιπή ηλεκτρονική υποδοµή του
ΟΡΣΑ.

Α.3 «Μελέτη λειτουργικών απαιτήσεων
και
προδιαγραφών
του
Παρατηρητηρίου
–
Μελέτη
διαλειτουργικότητας µε τη λοιπή
ηλεκτρονική υποδοµή του ΟΡΣΑ»

Ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων, του σχετικού Α.4:
«Βάση
λογισµικού και της διαδικτυακής εφαρµογής
Παρατηρητηρίου
–
διαδικτυακής εφαρµογής»

δεδοµένων
Προσχέδιο

ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ840-ΣΦΚ
Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για
την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»

Φάση / στάδιο

Παραδοτέα

Β Φάση: ∆ηµιουργία και θέση σε δοκιµαστική Β.1: «Τελική µορφή βάσης δεδοµένων
λειτουργία του Παρατηρητηρίου – (τέσσερις και διαδικτυακής εφαρµογής»
µήνες)
Β.2: «Αναφορά ενεργειών
δηµοσιότητας»
Β.3:«Αξιολόγηση δοκιµαστικής
λειτουργίας.
Β.4: «Εκπαιδευτικά εργαλεία»
Γ Φάση: Πιλοτική Λειτουργία και Συντήρηση του Γ.1 – Γ.2 «Αναφορές προόδου»
Παρατηρητηρίου – Εκπαίδευση προσωπικού Γ.3: «Τελική έκθεση»
ΟΡΣΑ (δεκαοκτώ µήνες)
A.2

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A.2.1 Συνοπτική περιγραφή του ΟΡΣΑ
A.2.1.1 Σύσταση - αποστολή
Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Αττικής (ΟΡΣΑ)
ιδρύθηκε µε το Άρθρο 5 του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Α' 18) «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα
προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας». Είναι Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Έργο του Οργανισµού είναι η παρακολούθηση της εφαρµογής και η εξασφάλιση της
πραγµατοποίησης του ρυθµιστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, η εκπόνηση
των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και η
µέριµνα για την έγκριση τους, η µέριµνα για την εναρµόνιση µε το ρυθµιστικό σχέδιο και το
πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος των επιµέρους προγραµµάτων των οικείων φορέων, η
παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η µέριµνα για τη µελέτη και εφαρµογή
µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ο έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων
µε επιπτώσεις στο περιβάλλον.
A.2.1.2 ∆ιοίκηση - Οργάνωση
Ο ΟΡΣΑ διοικείται από επταµελή Εκτελεστική Επιτροπή, της οποίας ηγούνται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος, που ορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από πρόταση του Υπουργού
ΠΕΚΑ. Ο Προϊστάµενος του ΟΡΣΑ προΐσταται όλων των υπηρεσιών του και συµµετέχει στις
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπου εισηγείται τα θέµατα χωρίς ψήφο. Ο
Προϊστάµενος του ΟΡΣΑ και ο αναπληρωτής του, ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Τα τµήµατα που συναποτελούν τον ΟΡΣΑ είναι τα εξής:
•

Τµήµα Α: Ρυθµιστικού Σχεδίου και Μητροπολιτικών Παρεµβάσεων
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•

Τµήµα Β: Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων

•

Τµήµα Γ: Περιβάλλοντος – Πολιτισµού

•

Τµήµα ∆: ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης

Με το Ν. 3889/2010, προβλέπεται η επανασύσταση στον ΟΡΣΑ του Συµβουλίου Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας – Αττικής ως συµβουλευτικό όργανο για την παρακολούθηση της
πραγµατοποίησης των στόχων του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας καθώς και για τη σύνταξη των
αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων αυτού.
A.2.2 Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)
Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες αρµοδιότητες του
ΟΡΣΑ. Θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 1515/1985 και µέχρι σήµερα έχει υποστεί ορισµένες
περιορισµένης έκτασης τροποποιήσεις, χωρίς αλλαγή των στόχων του. Οι σηµαντικότερες
τροποποιήσεις/συµπληρώσεις έγιναν:
•

µε το Ν. 1955/1991, µε τον οποίον χωροθετήθηκε ο νέος Αερολιµένας στα Σπάτα καθώς και
άλλα µεγάλα έργα µεταφορικής υποδοµής και

•

µε το Ν. 2730/1999, µε τον οποίον χωροθετήθηκαν και εντάχθηκαν στο σύστηµα µεγάλων
πόλων υπερτοπικής σηµασίας του ΡΣΑ οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις και τα έργα
υποστήριξης τους.

Το 2009, τέθηκε σε διαβούλευση το νέο, επικαιροποιηµένο σχέδιο του ΡΣΑ, συνοδευόµενο από
ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εξειδίκευσης και Εφαρµογής. Το σχέδιο αυτό, το οποίο
επεξεργάστηκε ο ΟΡΣΑ, ενσωµάτωνε τις διαφορετικές συνθήκες που προέκυψαν στην
Περιφέρεια µετά το 1985 και ένα σύνολο στόχων και στρατηγικών που υπερβαίνουν τα όρια της
κλασικής πολεοδοµίας και χωροταξίας, συµπεριλαµβάνοντας και συνιστώσες οικονοµικού,
κοινωνικού, περιφερειακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, σε ένα συνεκτικό σύνολο που
συνδέεται µε την έννοια της βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης.
Καθώς όµως έχουν πλέον προκύψει νεότερα δεδοµένα και νέο πλαίσιο πολιτικής για το
σχεδιασµό της Αττικής, ο ΟΡΣΑ επεξεργάστηκε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο-Περιφερειακό Πλαίσιο
Αθήνας-Αττικής µε ορίζοντα το 2021, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις απόψεις που διατυπώθηκαν στα
πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο του 2009, αλλά και τα νεότερα δεδοµένα και
τις κατευθύνσεις πολιτικής που ανταποκρίνονται στις σηµερινές απαιτήσεις. Το νέο αυτό το
Ρυθµιστικό Σχέδιο έχει περάσει από το στάδιο της διαβούλευσης και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.organismosathinas.gr)
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα δεδοµένα και οι παράµετροι που επηρεάζουν τη
στόχευση, τις κατευθύνσεις, τα προγράµµατα και τις επιµέρους ενέργειες που απαιτούνται για τη
χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του
περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης, υπόκεινται σε συνεχείς και
σηµαντικές µεταβολές.
Η οργάνωση αυτή περιλαµβάνει τα εξής:
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•

Την προστασία, αποκατάσταση, αναβάθµιση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και του τοπίου της Αττικής, καθώς και στην αντιµετώπιση της ρύπανσης, µε
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σύνολο των επιµέρους στόχων και µέτρων

•

την κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση του περιφερειακού χώρου, κυρίως µε τη
δηµιουργία βιώσιµων αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο,

•

τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου,

•

τη χωροταξική δοµή και οργάνωση των τοµέων παραγωγής,

•

τη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υπηρεσιών µεταφορικής, τεχνικής,
διοικητικής και κοινωνικής υποδοµής,

•

την πολιτική γης και κατοικίας,

•

το σχεδιασµό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβληµάτων,

•

το συντονισµό των µελετών και προγραµµάτων που έχουν σχέση µε το ΡΣΑ και εκπονούνται
από άλλους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε τις διατάξεις του παρόντος,

•

το συντονισµό µε τα περιφερειακά πλαίσια των όµορων περιφερειών.

Είναι προφανές ότι η εξειδίκευση των ενεργειών, των ρυθµίσεων, των δράσεων και των
προγραµµάτων απαιτεί επιπλέον επιχειρησιακό σχεδιασµό από τον ΟΡΣΑ, που θα:
•

ιεραρχεί τις προτεραιότητες µε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης,

•

εξειδικεύει τη στρατηγική σε κάθε τοµέα παρέµβασης (στόχοι, προτεραιότητες και µέτρα
πολιτικής),

•

έχει συγκεκριµένες χωρικές παραµέτρους,

•

περιλαµβάνει τις αναγκαίες παρεµβάσεις / έργα καθώς και τις απαιτήσεις υλοποίησης τους
(κόστος και πηγές χρηµατοδότησης, χρονοδιάγραµµα, στάδιο και απαιτήσεις ωρίµανσης,
θεσµικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις, φορείς υλοποίησης κ.α.).

Για τη διαµόρφωση του επιχειρησιακού σχεδιασµού, την παρακολούθηση του και την
επικαιροποίηση του όποτε απαιτείται, είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισµός του
ΟΡΣΑ µε πολυάριθµους φορείς, οι οποίοι είτε µπορούν να διαθέσουν τα σχετικά χωρικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα είτε σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν παρεµβάσεις
που επηρεάζουν την οργάνωση της Αττικής, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του ΟΡΣΑ.
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο ΟΡΣΑ έχει ανάγκη από ένα υποστηρικτικό εργαλείο
για την αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου του, µέσω του οποίου θα συγκεντρώνει τα
απαιτούµενα δεδοµένα για την επικαιροποίηση του σχετικού σχεδιασµού, ώστε να
αντικατοπτρίζει τις πραγµατικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό ο ΟΡΣΑ προτίθεται να δηµιουργήσει
το Παρατηρητήριο χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων για την
περιφέρεια Αττικής.
A.2.3 ∆ραστηριότητες του Παρατηρητηρίου
Αναλυτικότερα στις δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου θα περιλαµβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
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•

Συλλογή και επεξεργασία χωρικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων
και πληροφοριών καθώς και δεδοµένων και πληροφοριών σχετικών µε έργα και
παρεµβάσεις που επηρεάζουν τη χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση της
Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος από τους φορείς, οι οποίοι είτε µπορούν να
διαθέσουν τα σχετικά χωρικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα είτε
θεσµοθετούν και υλοποιούν σχετικά προγράµµατα, µελέτες, έργα και παρεµβάσεις.

•

Εκπόνηση εκθέσεων, µελετών, ερευνών και τροφοδότηση συστήµατος δεικτών µε σκοπό την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση τόσο της προόδου της υλοποίησης των σχετικών
παρεµβάσεων όσο και της επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος (χωρικά,
κοινωνικοοικονοµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα) στους τοµείς σχεδιασµού του ΟΡΣΑ

•

Παροχή αξιόπιστων και έγκυρων στοιχείων στους φορείς, στα αρµόδια όργανα της πολιτείας,
τους ερευνητές κλπ

•

Καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και χωροταξικά
προβλήµατα µε κύρια επιδίωξη την αντιµετώπισή τους σε συνεργασία µε άλλους φορείς

•

Χωρική επεξεργασία δεδοµένων που προκύπτουν από άλλα παρατηρητήρια (π.χ. ΜΜΕ,
επενδύσεων κ.α.)

•

Συνεισφορά στην παρουσίαση και µεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών των
χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχετικά θέµατα

•

Εισήγηση τεκµηριωµένων προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς σχεδιασµού και άσκησης
πολιτικών

•

Εισήγηση προδιαγραφών αρχειοθέτησης και κωδικοποίησης των πράξεων έγκρισης
µελετών, έργων και παρεµβάσεων σχετικών µε το αντικείµενο του ΟΡΣΑ

•

Ευρεία διάδοση των χωροταξικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών, ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.

A.2.4 Στόχοι και αναµενόµενα οφέλη του έργου
Η δηµιουργία του Παρατηρητηρίου στοχεύει κυρίως:
•

Στη συλλογή στοιχείων, την επεξεργασία, την έρευνα και παρακολούθηση της εξέλιξης
χωρικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων και πληροφοριών καθώς
και δεδοµένων και πληροφοριών σχετικών µε έργα και παρεµβάσεις που επηρεάζουν τη
χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του
περιβάλλοντος, µέσω συστήµατος δεικτών, ώστε να συµβάλλει ουσιαστικά στην
παρακολούθηση της υλοποίησης, στην αξιολόγηση της επικαιρότητας και της ορθότητας του
σχεδιασµού του ΟΡΣΑ.

•

Στην παροχή διαρκούς, αξιόπιστης και αντικειµενικής πληροφόρησης, γνώσης και
τεκµηριωµένων απόψεων στις αρµόδιες αρχές και στους πολίτες.

Τα οφέλη από τη δηµιουργία του Παρατηρητηρίου συνοψίζονται ως εξής:
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•

Η πρόοδος της εφαρµογής και η επικαιρότητα του σχεδιασµού του ΟΡΣΑ θα
παρακολουθείται συνεχώς, τα προβλήµατα και οι καθυστερήσεις θα εντοπίζονται πιο εύκολα
και η αντιµετώπιση τους θα µπορεί να είναι έγκαιρη και αποτελεσµατική.

•

Οι αρµόδιες αρχές θα έχουν στη διάθεση τους όλη την απαιτούµενη πληροφορία, ώστε να
διαµορφώνουν ορθές και αποτελεσµατικές κατευθύνσεις προκειµένου για ορθολογικό
πολεοδοµικό, περιβαλλοντικό και χωροταξικό σχεδιασµό.

•

Μέσω της ευρείας διάδοσης των σχετικών πληροφοριών, οι πολίτες θα ενηµερώνονται και
θα ευαισθητοποιούνται σε θέµατα περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.

•

Η συνεργασία του Παρατηρητηρίου µε τα λοιπά εθνικά και ευρωπαϊκά αντίστοιχα συστήµατα
πληροφοριών θα συνεισφέρει στην µεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών τόσο σε
εθνικό επίπεδο όσο και από τις χώρες – µέλη της ΕΕ στα σχετικά θέµατα.

A.2.5 Υφιστάµενη κατάσταση
A.2.5.1 Υποδοµή ΤΠΕ του ΟΡΣΑ
Ο ΟΡΣΑ διαθέτει περίπου 25 PC µε απεριόριστες άδειες Arc View και 3 άδειες Arc Map (GIS), εκ
των οποίων προς το παρόν σε χρησιµοποιούνται οι 2. Λειτουργούν 4 server, που εξυπηρετούν
το εσωτερικό δίκτυο του ΟΡΣΑ, στο οποίο είναι συνδεδεµένοι όλοι οι υπολογιστές. Κάθε
στέλεχος διαθέτει e-mail. Η ονοµαστική ταχύτητα της σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο είναι 24Mbs. Η
τεχνική υποστήριξη του συστήµατος (server και PC) γίνεται από εξωτερικούς συνεργάτες.
Υπάρχει πρόσβαση στους ορθοφωτοχάρτες του Κτηµατολογίου. Ο ΟΡΣΑ διαθέτει ιστοσελίδα
(www.organismosathinas.gr).
A.2.5.2 Εθνική υποδοµή περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδοµικής πληροφορίας
Με στόχο τη συµµόρφωση της χώρας στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, τη στήριξη των
σχετικών πολιτικών και της εθνικής στρατηγικής, την παροχή έγκυρων και αξιόπιστων
πληροφοριών προς τους πολίτες και τις αρµόδιες αρχές έχει ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα η
δηµιουργία ηλεκτρονικής υποδοµής για την περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδοµική
πληροφορία. Πιο συγκεκριµένα:
•

Η «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών» θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 3882/2010, µε τον
οποίο εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ «Για τη
δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)».
Μεταξύ άλλων θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι κανόνες, τα µέτρα και οι διαδικασίες σε
διοικητικό, νοµικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης,
διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών.
Η πύλη έχει αρχίσει να λειτουργεί (http://www.inspire.okxe.gr) ενώ η διεύθυνση
«www.geodata.gov.gr» (∆ηµόσια δεδοµένα – ανοιχτά δεδοµένα)
αποτελεί πιλοτική
προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων της ευρύτερης ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας. Η Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών
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Πληροφοριών διοχετεύει πληροφορίες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πύλη «INSPIRE Geoportal»
(http://inspire-geoportal.ec.europa.eu).
•

Το «Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος» ή «Ηλεκτρονικό Περιβάλλον» (e-ΠΕΡ)
(http://amappl1.e-per.gr), που περιλαµβάνει διαδικασίες και εργαλεία για τη συγκέντρωση,
διαχείριση και διάθεση στοιχείων καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών για το
περιβάλλον. Το e-ΠΕΡ συνεργάζεται µε το Ενιαίο Περιβαλλοντικό Πληροφοριακό Σύστηµα
(SEIS) της Ευρώπης.

•

Το «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια» αφορά στην ανάπτυξη υποδοµής για
τη δηµιουργία υπηρεσιών Παροχής Ενεργειακών Πληροφοριών στο κοινό καθώς και στη
δηµιουργία ενός υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέµατα
Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού.

A.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ

A.3.1 Α Φάση: Στρατηγικός σχεδιασµός και οργάνωση του Παρατηρητηρίου
Η Α Φάση του στρατηγικού σχεδιασµού και της οργάνωσης του Παρατηρητηρίου διακρίνεται στα
εξής στάδια:
•

Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, αποτίµηση της διεθνούς και ελληνικής εµπειρίας
και διάγνωση αναγκών

•

Καθορισµός δραστηριοτήτων Παρατηρητηρίου, αξιολόγηση διαθέσιµων ποσοτικών και
ποιοτικών δεδοµένων και κωδικοποίηση της µορφής τους

•

Κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας µε τους αρµόδιους φορείς και µεθοδολογίας για τη συλλογή
των δεδοµένων

•

Κατάρτιση συστήµατος δεικτών παρακολούθησης του έργου του ΟΡΣΑ, κωδικοποίηση και
τυποποίηση των λοιπών πληροφοριών που θα διαχέονται µέσω του Παρατηρητηρίου

•

Καθορισµός των απαιτήσεων και των προδιαγραφών της βάσης δεδοµένων και της
διαδικτυακής εφαρµογής της, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της
βάσης δεδοµένων µε τη λοιπή ηλεκτρονική υποδοµή του ΟΡΣΑ.

•

Ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων, του σχετικού λογισµικού και της διαδικτυακής εφαρµογής

•

Προσδιορισµός απαιτούµενων
Παρατηρητηρίου

ενεργειών

δηµοσιότητας

για

την

προβολή

του

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της φάσης αυτής χωρίς τις παραλαβές των παραδοτέων είναι 6,5
µήνες, ενώ ο συνολική διάρκεια της φάσης από την υπογραφή της Σύµβασης είναι 8 µήνες.
Περιλαµβάνονται τέσσερα (4) Παραδοτέα:
•

Παραδοτέο Α.1 «∆ιαγνωστική Έκθεση», που θα παραδοθεί εντός τριάντα ηµερών από την
υπογραφή της Σύµβασης. Προβλέπεται µέγιστος χρόνος παραλαβής 15 ηµερών από την
Υπηρεσία.
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•

Παραδοτέο Α.2 «∆ραστηριότητες Παρατηρητηρίου - Σύστηµα Παρακολούθησης Έργου
Ο.Ρ.Σ.Α.», που θα παραδοθεί εντός δύο (2) µηνών µετά την παραλαβή του Παραδοτέου Α.1.

•

Παραδοτέο Α.3 «Μελέτη λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών του Παρατηρητηρίου
– Μελέτη διαλειτουργικότητας µε τη λοιπή ηλεκτρονική υποδοµή του ΟΡΣΑ», που θα
παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών µετά την παραλαβή του Παραδοτέου Α.1.

•

Παραδοτέο Α.4 «Βάση δεδοµένων Παρατηρητηρίου – Προσχέδιο διαδικτυακής εφαρµογής»,
που θα παραδοθεί εντός πεντέµιση (5,5) µηνών µετά την παραλαβή του Παραδοτέου Α.1.

Οι επί µέρους παραλαβές διευκολύνουν το έργο και την αποτελεσµατικότητα της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Παρατηρητηρίου. Προβλέπεται χρόνος παραλαβής ενός
µήνα για την ολοκλήρωση της παραλαβής της Α φάσης. Μετά την παραλαβή, θα δοθεί εντολή
έναρξης της Β φάσης και κατευθύνσεις για τη συνέχεια.
Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, αποτίµηση της διεθνούς και ελληνικής
εµπειρίας και διάγνωση αναγκών
Ο Σύµβουλος, κατά το στάδιο αυτό, θα πρέπει να αποτυπώσει την υφιστάµενη κατάσταση
(εσωτερικό περιβάλλον του ΟΡΣΑ, ηλεκτρονικά συστήµατα και υποδοµή, εξωτερικό περιβάλλον
π.χ. συστήµατα και εµπλεκόµενοι φορείς, µε τους οποίους πρέπει να επικοινωνεί το
Παρατηρητήριο κ.α.), καθώς και τις απαιτήσεις του ΟΡΣΑ από το Παρατηρητήριο. Επίσης θα
εξετάσει τη σχετική διεθνή και ελληνική εµπειρία και θα συνοψίσει τις καλές πρακτικές
(benchmarking) και τις σχετικές µεθοδολογίες τήρησης των βάσεων δεδοµένων κυρίως σε
παρατηρητήρια µε χωρικό/γεωγραφικό προσανατολισµό.
Επιπλέον θα πρέπει να προσδιορίσει τις παραµέτρους, χωρικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικοοικονοµικές που επηρεάζουν το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων, των οποίων η
παρακολούθηση της προόδου εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ΟΡΣΑ (εφόσον δηλαδή
επηρεάζουν την οργάνωση της Αττικής), ώστε να είναι σε θέση να καθορίσει, στη συνέχεια της Α
Φάσης και σε συνεργασία µε τον ΟΡΣΑ, τη µεθοδολογία παρακολούθησης των πληροφοριών,
επεξεργασίας τους και τροφοδότησης του συστήµατος δεικτών. Τα ευρήµατα του σταδίου αυτού
θα συνοψιστούν στο Παραδοτέο Α.1.
Στο στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικά τα εξής:
•

Σύντοµη έκθεση αξιολόγησης της διεθνούς εµπειρίας και εξαγωγή συµπερασµάτων,
προτάσεων µεθοδολογίας και περιεχοµένου.

•

Η αποτύπωση των εµπλεκόµενων φορέων και υποδοµών (π.χ. άλλων πληροφοριακών
συστηµάτων) και η εγκαθίδρυση της επικοινωνίας µε αυτούς, ώστε κατά τα επόµενα στάδια
του έργου, η ροή των πληροφοριών µεταξύ τους να είναι απρόσκοπτη. Το Παρατηρητήριο
θα πρέπει να συνεργάζεται, να «φιλτράρει», να ιεραρχεί και να διαχέει τις παρεχόµενες
πληροφορίες από τους κάτωθι ενδεικτικά αναφερόµενους φορείς και υποδοµές:


Φορείς, οι οποίοι είτε µπορούν να διαθέσουν τα σχετικά χωρικά, περιβαλλοντικά και
κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα είτε θεσµοθετούν και υλοποιούν σχετικά προγράµµατα,
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µελέτες, έργα και παρεµβάσεις, όπως Υπουργεία, Περιφέρειες και ΟΤΑ, Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κ.α


Άλλες υπηρεσίες και διευθύνσεις του ΥΠΕΚΑ (κυρίως η ∆ιεύθυνση Χωροταξίας) καθώς
και άλλα πληροφοριακά συστήµατα του ΥΠΕΚΑ: ∆ελτία ατµοσφαιρικής ρύπανσης,
Εθνικό δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος, Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών
Πληροφοριών, Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια



Πληροφοριακά συστήµατα της ΕΕ και διεθνών οργανισµών: Σύστηµα Πληροφοριών για
τη Βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, NATURA 2000, Agenda 21 (ΟΗΕ)



Κέντρα: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), Εθνικό
∆ίκτυο Πληροφοριών για το χωροταξικό σχεδιασµό, Ευρωπαϊκό κέντρο περιβαλλοντικής
έρευνας και κατάρτισης, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) κ.α.



Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)



Ινστιτούτα – Ερευνητικά κέντρα: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο
Εργασίας, Ινστιτούτο Γεωργικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας



Παρατηρητήρια: Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
Παρατηρητήριο Οικονοµικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Εθνικό
Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ (του ΕΟΜΜΕΧ) κ.α.



Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα



Επαγγελµατικά επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΒΕΑ κλπ)



Ιστοσελίδες σχετικών ΜΚΟ, όπως η WWF, η Ελληνική Εταιρεία για την προστασία
περιβάλλοντος και την πολιτιστική κληρονοµιά κλπ

•

Η αποτύπωση των συστηµάτων πληροφορικής εντός του ΟΡΣΑ και ο εντοπισµός πιθανών
προβληµάτων, ώστε κατά το στάδιο του σχεδιασµού του Παρατηρητηρίου να εξασφαλισθεί
άριστη διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδοµένων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το
Παρατηρητήριο θα τροφοδοτεί µε δεδοµένα το σύστηµα GIS του ΟΡΣΑ.

•

Η διάγνωση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του ΟΡΣΑ που θα διατεθεί για τη
λειτουργία του Παρατηρητηρίου, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναµίες που θα πρέπει να
καλυφθούν µε την εξατοµικευµένη εκπαίδευση και στήριξη που θα παρέχει ο Σύµβουλος στο
πλαίσιο του έργου.

Εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Σύµβουλος θα υποβάλλει στον
ΟΡΣΑ το Παραδοτέο Α.1 «∆ιαγνωστική Έκθεση». Ακολουθεί χρόνος παραλαβής 15 ηµερών
από την Υπηρεσία.
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Καθορισµός δραστηριοτήτων Παρατηρητηρίου, αξιολόγηση διαθέσιµων ποσοτικών και
ποιοτικών δεδοµένων και κωδικοποίηση της µορφής τους - Κατάρτιση µεθοδολογίας για
την επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς και τη συλλογή των δεδοµένων
Ο Σύµβουλος, κατά το στάδιο αυτό, θα πρέπει, βάσει των ευρηµάτων του προηγούµενου
σταδίου, και των κατευθύνσεων της Υπηρεσίας να προσδιορίσει επακριβώς τις δραστηριότητες
του Παρατηρητηρίου, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του και να προκύπτουν τα αναµενόµενα
οφέλη.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα διαθέσιµα ποσοτικά
και ποιοτικά δεδοµένα και να κωδικοποιηθεί η µορφή στην οποία θα πρέπει να παρέχονται από
τους φορείς, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους και η τυποποιηµένη παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της. Εποµένως, ο Σύµβουλος θα πρέπει να καθορίσει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•

Το είδος, τη µορφή και τη συχνότητα των ζητούµενων πληροφοριών από κάθε φορέα (όπως
αυτοί που περιγράφηκαν παραπάνω). Οι ζητούµενες πληροφορίες ενδεικτικά µπορεί να είναι
µελέτες, έργα, στατιστικά δεδοµένα, εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο, διοικητικές εξελίξεις κ.α.
(όπως η συλλογή αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών έργων στην Αττική)

•

Το είδος, τη µορφή και τη συχνότητα των εξερχόµενων πληροφοριών (γραφήµατα, εκθέσεις,
µελέτες κ.α.)

•

Το εύρος της διάχυσης των εξερχόµενων πληροφοριών (βλ. και παρακάτω για τα δικαιώµατα
πρόσβασης στις υπηρεσίες)

Με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ του ΟΡΣΑ και των φορέων, ο Σύµβουλος θα
πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαµβάνει για κάθε φορέα όλες
τις απαιτούµενες πληροφορίες (αρµόδιοι για τις πληροφορίες, συχνότητα ροής πληροφοριών,
είδος πληροφορίας κλπ).
Κατάρτιση συστήµατος δεικτών παρακολούθησης του έργου του ΟΡΣΑ, κωδικοποίηση
και τυποποίηση των λοιπών πληροφοριών που θα διαχέονται µέσω του
Παρατηρητηρίου
Εκπόνηση εκθέσεων, µελετών, ερευνών και τροφοδότηση συστήµατος δεικτών µε σκοπό την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση τόσο της προόδου της υλοποίησης των σχετικών
παρεµβάσεων όσο και της επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος (χωρικά,
κοινωνικοοικονοµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα) στους τοµείς σχεδιασµού του ΟΡΣΑ.
Με βάση τα στοιχεία που θα συλλέγει ο Σύµβουλος από τους φορείς που εµπλέκονται στην
υλοποίηση του ΡΣΑ θα πρέπει να καταρτίσει:
•

ένα σύστηµα δεικτών παρακολούθησης του σχεδιασµού του ΟΡΣΑ, αξιολόγησης του
βαθµού επίτευξης των στόχων του και της επικαιρότητας της στρατηγικής καθώς και

•

ένα σύστηµα δεικτών αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης των στόχων της δηµιουργίας του
Παρατηρητηρίου και των ωφελειών που προκύπτουν.

Ακολούθως παρατίθενται παραδείγµατα:

ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ840-ΣΦΚ
Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για
την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»

Παράδειγµα 1: Αποτύπωση προόδου του σχεδιασµού του ΟΡΣΑ στον τοµέα της
«χωρικής διάρθρωσης των βασικών δικτύων και υπηρεσιών µεταφορικής υποδοµής»
Ενδεικτικός ειδικός στόχος τοµέα: Προτεραιότητα σε µέτρα και έργα αποθάρρυνσης της χρήσης
του ΙΧ (προφανώς υπάρχουν και άλλοι ειδικοί στόχοι)
Ενδεικτική παρέµβαση για την επίτευξη του στόχου: Επεκτάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς
σταθερής τροχιάς (µετρό, προαστιακός σιδηρόδροµος, τραµ)
Ενδεικτικός δείκτης προόδου παρεµβάσεων: µήκος επεκτάσεων ανά µέσο
Ενδεικτικός δείκτης επίτευξης ειδικού στόχου σχεδιασµού: αύξηση επιβατικού κοινού των µέσων
σταθερής τροχιάς
Ο δείκτης επίτευξης της συνολικής στρατηγικής του τοµέα θα προκύπτει από το συγκερασµό
των δεικτών επίτευξης των ειδικών στόχων τίθενται κατά το σχεδιασµό

Παράδειγµα 2: Αποτύπωση κοινωνικοοικονοµικής εξέλιξης που επηρεάζει το σχεδιασµό
του ΟΡΣΑ στον τοµέα της «χωρικής διάρθρωσης των βασικών δικτύων και υπηρεσιών
µεταφορικής υποδοµής»
Ενδεικτικός ειδικός στόχος τοµέα: Προτεραιότητα σε µέτρα και έργα αποθάρρυνσης της χρήσης
του ΙΧ (προφανώς υπάρχουν και άλλοι ειδικοί στόχοι)
Κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη που επηρεάζει το σχεδιασµό: Αποµάκρυνση µεγάλου µέρους των
κατοίκων και των επιχειρήσεων της Αθήνας από το κέντρο προς τα προάστια λόγω αύξησης της
εγκληµατικότητας – ο σχεδιασµός µπορεί να επηρεάζεται είτε µε την ανάγκη επέκτασης του
δικτύου ΜΜΜ είτε µε την υιοθέτηση άλλων µέτρων
Ενδεικτικός δείκτης αποτύπωσης της κοινωνικοοικονοµικής εξέλιξης: αριθµός κατοίκων /
επιχειρήσεων που µετακινούνται

Παράδειγµα 3: Αποτύπωση του βαθµού επίτευξης ενός εκ των στόχων του
Παρατηρητηρίου
Στόχος: Παροχή πληροφοριών σχετικά µε την πορεία των έργων στον τοµέα της «χωρικής
διάρθρωσης των βασικών δικτύων και υπηρεσιών µεταφορικής υποδοµής»
∆ραστηριότητα για την επίτευξη του στόχου: Λήψη των σχετικών στοιχείων από τους φορείς
υλοποίησης των σχετικών έργων, επεξεργασία τους και τροφοδότηση του συστήµατος δεικτών
(βλ. παραπάνω παράδειγµα), διάχυση των δεικτών µέσω του Παρατηρητηρίου.
Ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης του στόχου: Ποσοστό έργων για τα
οποία διατίθενται πληροφορίες, συχνότητα επικαιροποίησης των στοιχείων κ.α.
Ενδεικτική ωφέλεια (µια εκ των ωφελειών): Ευαισθητοποίηση κοινού σχετικά µε την προστασία
του περιβάλλοντος
∆είκτης αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης της ωφέλειας: επισκεψιµότητα σχετικού τοµέα

ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ840-ΣΦΚ
Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για
την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»

Παρατηρητηρίου, αριθµός σχετικών ερωτηµάτων των πολιτών κ.α.
Επισηµαίνεται ότι το σύστηµα δεικτών θα είναι δυναµικό, θα πρέπει δηλαδή να έχει τη
δυνατότητα να τροφοδοτείται συνεχώς µε δεδοµένα, ώστε να απεικονίζει την επικαιρότητα και να
µπορεί να οδηγεί σε συµπεράσµατα για το έργο του ΟΡΣΑ. Οι δείκτες που θα προσδιοριστούν
θα είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, εφικτοί, σχετικοί και χρονικά προσδιορισµένοι (Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Timebound).
Ο Σύµβουλος, θα υποβάλλει στον ΟΡΣΑ το σχετικό Παραδοτέο Α.2 «∆ραστηριότητες
Παρατηρητηρίου – Σύστηµα ∆εικτών Παρακολούθησης Έργου ΟΡΣΑ», εντός δύο µηνών µετά
την παραλαβή του Παραδοτέου Α.1..
Ο ΟΡΣΑ θα διαθέσει στο Σύµβουλο όσα στοιχεία διαθέτει για τη διαµόρφωση του συστήµατος
δεικτών, περιλαµβανοµένων και άλλων σχετικών συστηµάτων (π.χ. προηγούµενη µελέτη
οργάνωσης Παρατηρητηρίου ∆/νσης Χωροταξίας, το σύστηµα του Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου Θεσσαλονίκης).
Επισηµαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του συστήµατος δεικτών και της
ανάπτυξης της µεθοδολογίας για τη συλλογή και την επεξεργασία των σχετικών δεδοµένων από
του εµπλεκόµενους φορείς, ο Σύµβουλος θα πρέπει να συνεργάζεται όχι µόνο µε τον ΟΡΣΑ
αλλά και µε τους φορείς από τους οποίους ζητούνται πληροφορίες, µε στόχο το σύστηµα
παρακολούθησης που θα αναπτυχθεί και κατά συνέπεια και το Παρατηρητήριο, να αποτελέσει
χρήσιµο εργαλείο όχι µόνο για τον ΟΡΣΑ αλλά και για αυτούς τους φορείς. Εφόσον υπάρξουν
παρατηρήσεις από τους φορείς, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από τον ΟΡΣΑ, ο Σύµβουλος
θα προβαίνει στις αντίστοιχες διορθώσεις.
Καθορισµός των απαιτήσεων και των προδιαγραφών της βάσης δεδοµένων και της
διαδικτυακής εφαρµογής της, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της
βάσης δεδοµένων µε τη λοιπή ηλεκτρονική υποδοµή του ΟΡΣΑ
Αφού κατά το προηγούµενο στάδιο ο Σύµβουλος προσδιορίσει ακριβώς τις δραστηριότητες του
Παρατηρητηρίου, θα πρέπει να καθορίσει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της βάσης
δεδοµένων που θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες που θα εισέρχονται από τους διάφορους
φορείς και τον τρόπο διασύνδεσης (interface) και διαλειτουργικότητας (interoperability) της
διαδικτυακής εφαρµογής της, δηλαδή: τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής της βάσης δεδοµένων,
τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ασφαλείας, ευχρηστίας,
προσβασιµότητας και διαλειτουργικότητας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τουλάχιστον τα εξής:
•

Θα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προσβασιµότητας της πληροφορίας (σύστηµα
εξουσιοδοτήσεων). Ενδεικτικά:


Παροχή όλης της διαθέσιµης πληροφορίας στις υπηρεσίες και τους φορείς του ΥΠΕΚΑ
και σε τυχόν άλλους δηµόσιους φορείς.



Παροχή βασικών πληροφοριών (οι οποίες θα προσδιοριστούν από το Σύµβουλο σε
συνεργασία µε τον ΟΡΣΑ) προς το ευρύ κοινό.
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Θα ληφθούν υπόψη οι αρχές σχεδιασµού της Οδηγίας INSPIRE (Ν. 3882/2010), όσον
αφορά στην επαναχρησιµοποίηση των γεωχωρικών δεδοµένων, την αποτελεσµατική
διαχείριση και τη διακίνηση τους και οι αρχές του Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας
Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών που αποτελεί µέρος του Εθνικού Πλαισίου
∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-GIF).
Ο Σύµβουλος θα καθορίσει τις απαιτήσεις ασφαλείας του συστήµατος και την προστασία
των προς επεξεργασία δεδοµένων και θα εκπονήσει την Πολιτική Ασφάλειας και
Πρόσβασης.
•

Οι οµάδες βασικών χρηστών του Παρατηρητηρίου θα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:


∆ιαχειριστές του συστήµατος, υπεύθυνοι για την οµαλή λειτουργία του και µε πλήρη
πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής



Τελικοί χρήστες, οι οποίοι θα διακρίνονται στους χρήστες εντός ΟΡΣΑ, µερικοί εκ των
οποίων θα είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση των δεδοµένων και στους εξωτερικούς
χρήστες, οι οποίοι θα λαµβάνουν τις πληροφορίες µε βάση τα επίπεδα
προσβασιµότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω.

•

Η πληροφορία θα διαχέεται διαδικτυακά µέσω εκθέσεων, γραφηµάτων, µελετών κλπ καθώς
και µε Newsletters και RSS feeds.

•

Η διάχυση της πληροφορίας θα είναι διεθνής. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασµός θα πρέπει
περιλάβει τη δυνατότητα δίγλωσσης αποθήκευσης των δεδοµένων (Ελληνικά – Αγγλικά) και
µετάφρασης του περιεχόµενου του Παρατηρητηρίου στα Αγγλικά.

•

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενσωµάτωσης µεγάλου όγκου γεωχωρικών δεδοµένων
και άλλων ψηφιακών δεδοµένων από τα ψηφιακά αρχεία του ΟΡΣΑ.

•

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα πρέπει:

•



να του προσδίδει τη δυνατότητα επέκτασης και προσαρµογής στις µελλοντικές ανάγκες
του ΟΡΣΑ, ενσωµάτωσης ή/και διασύνδεσης άλλων βάσεων δεδοµένων /
πληροφοριακών συστηµάτων / παρατηρητηρίων µε αµφίδροµη ανταλλαγή
πληροφοριών και δεδοµένων



να επιτρέπει τη δικτυακή / διαδικτυακή συνεργασία µεταξύ εφαρµογών και
υποσυστηµάτων που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και υπολογιστές



να παρέχει χαρακτηριστικά φιλικότητας προς το χρήση, διαθεσιµότητας, ανοχής
σφαλµάτων και ασφάλειας στην πρόσβαση



να επιτρέπει τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση της βάσης δεδοµένων και της
διαδικτυακής εφαρµογής, πέραν του προβλεπόµενου χρόνου συντήρησης από το
Σύµβουλο, από στελέχη και φορείς που δεν συµµετείχαν στην ανάπτυξη τους

Αναµένεται µεγάλη επισκεψιµότητα του Παρατηρητηρίου, δεδοµένης της παροχής
πληροφοριών σε πολλούς τοµείς που επηρεάζουν σηµαντικά τη ζωή, την κοινωνία και την
οικονοµία της Αττικής.

ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ840-ΣΦΚ
Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για
την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»

•

Θα πρέπει να περιλαµβάνονται εργαλεία σύνδεσης της ιστοσελίδας µε τις µηχανές
αναζήτησης και εργαλεία µέτρησης της επισκεψιµότητας της ιστοσελίδας.

•

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι εύχρηστο και κατανοητό σε όλες τις κατηγορίες χρηστών,
εξοικειωµένων ή µη µε την τεχνολογία καθώς και να παρέχει πρόσθετες ευκολίες στους
«προχωρηµένους» χρήστες.

•

Το Παρατηρητήριο θα πρέπει να είναι πλήρως προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του ΟΡΣΑ
και να λειτουργεί µε το ελάχιστο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει το Παραδοτέο Α.3: «Μελέτη λειτουργικών απαιτήσεων και
προδιαγραφών του Παρατηρητηρίου – Μελέτη διαλειτουργικότητας µε τη λοιπή ηλεκτρονική
υποδοµή του ΟΡΣΑ», τεσσάρων (4) µηνών µετά την παραλαβή του Παραδοτέου Α.1.
Ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων,
εφαρµογής

του σχετικού λογισµικού και της διαδικτυακής

Κατά το στάδιο αυτό ο Σύµβουλος θα πρέπει να αναπτύξει τη βάση δεδοµένων και το σχετικό
λογισµικό και να το εγκαταστήσει στον ΟΡΣΑ καθώς και το προσχέδιο της διαδικτυακής
εφαρµογής. Επίσης θα πρέπει να διασυνδέσει λειτουργικά τη βάση δεδοµένων µε τη διαδικτυακή
εφαρµογή. Η διαδικτυακή εφαρµογή είτε θα αποτελεί υποσύστηµα της διαδικτυακής πύλης του
ΟΡΣΑ είτε ανεξάρτητη διαδικτυακή εφαρµογή που θα ενεργοποιείται µε υπερσύνδεσµο
(hyperlink) από την ιστοσελίδα του ΟΡΣΑ.
Το λογισµικό θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα συστήµατα, υποσυστήµατα και εφαρµογές.
Στο τέλος του σταδίου αυτού θα παραδοθούν και τα εγχειρίδια εφαρµογής της βάσης δεδοµένων
και της διαδικτυακής εφαρµογής. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει το Παραδοτέο Α.4: «Βάση
δεδοµένων Παρατηρητηρίου – Προσχέδιο διαδικτυακής εφαρµογής» που θα παραδοθεί εντός
πεντέµισι (5,5 ) µηνών µετά την παραλαβή του Παραδοτέου Α.1.
Προσδιορισµός απαιτούµενων
Παρατηρητηρίου

ενεργειών

δηµοσιότητας

για

την

προβολή

του

Στο πλαίσιο της Α Φάσης ο Σύµβουλος θα προβεί στον προσδιορισµό των απαιτούµενων
ενεργειών δηµοσιότητας για την προβολή του Παρατηρητηρίου καθώς και τους εν δυνάµει
αποδέκτες τους. Οι ενέργειες αυτές θα αποσκοπούν στη δηµοσιοποίηση των στόχων και των
δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου και των ωφελειών που αναµένονται από τη δηµιουργία
του και θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
•

∆ηµιουργία του λογότυπου του Παρατηρητηρίου για ψηφιακή και έντυπη χρήση

•

Ενηµέρωση και παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στα στελέχη του ΟΡΣΑ και σε επιλεγµένες
υπηρεσίες (και στελέχη) του ΥΠΕΚΑ

•

Παρουσίαση του παρατηρητηρίου στο κοινό (ηµερίδα, φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο
και στο διαδίκτυο κλπ)

Ο σχεδιασµός των ενεργειών δηµοσιότητας θα ενσωµατωθεί στο Παραδοτέο Α.2.

ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ840-ΣΦΚ
Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για
την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»

A.3.2 Β Φάση: ∆ηµιουργία και θέση σε δοκιµαστική λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Η Β Φάση αφορά στη δηµιουργία και στη θέση σε δοκιµαστική λειτουργία του Παρατηρητηρίου,
διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) µήνες και περιλαµβάνει τέσσερα (4) Παραδοτέα:
•

Παραδοτέο Β.1: «Τελική µορφή βάσης δεδοµένων και διαδικτυακής εφαρµογής», που θα
παραδοθεί εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη της Β φάσης.

•

Παραδοτέο Β.2: «Αναφορά ενεργειών δηµοσιότητας», που θα παραδοθεί εντός τριών (3)
µηνών από την έναρξη της Β φάσης.

•

Παραδοτέο Β.3: «Αξιολόγηση δοκιµαστικής λειτουργίας Παρατηρητηρίου», που θα
παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη της Β φάσης.

•

Παραδοτέο Β.4: «Εκπαιδευτικά εργαλεία», που θα παραδοθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών
από την έναρξη της Β φάσης.

Μετά το τέλος της Α Φάσης, θα επακολουθήσει συνεργασία του Συµβούλου µε το αρµόδιο τµήµα
του ΟΡΣΑ µε στόχο τη βελτιστοποίηση της βάσης δεδοµένων και της διαδικτυακής εφαρµογής
και τη διαµόρφωση της τελικής µορφής της. Το αποτέλεσµα της συνεργασίας (και Παραδοτέο
Β.1) θα είναι η τελική µορφή της βάσης δεδοµένων και της διαδικτυακής εφαρµογής που θα τεθεί
σε πιλοτική λειτουργία εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη της Β φάσης .
Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας, ο Σύµβουλος:
•

Θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία, µε τα οποία θα ενηµερώνεται η βάση
δεδοµένων

•

Θα ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων µε τα ανωτέρω στοιχεία

•

Θα ενηµερώνει το σύστηµα δεικτών παρακολούθησης του έργου του ΟΡΣΑ

•

Θα εντοπίζει, θα διαχειρίζεται και θα διορθώνει τυχόν προβλήµατα, θα υποστηρίζει τους
χρήστες εντός και εκτός υπηρεσίας, θα συλλέγει τις παρατηρήσεις των χρηστών, θα
υποστηρίζει το χειρισµό και τη λειτουργία των συστηµάτων και θα προβαίνει στις
απαραίτητες βελτιώσεις.

Επιπλέον ο Σύµβουλος θα πρέπει να προβεί σε µια αρχική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της
δραστηριότητας του Παρατηρητηρίου.
Ο Σύµβουλος, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη της Β φάσης θα υποβάλλει το
Παραδοτέο Β.3 «Αξιολόγηση δοκιµαστικής λειτουργίας Παρατηρητηρίου», στην οποία θα
περιγράφονται όλα τα θέµατα που ανέκυψαν κατά το αντίστοιχο διάστηµα και ο χειρισµός τους
καθώς και τα αποτελέσµατα σε όρους επίτευξης των στόχων και των ωφελειών που
αναµένονταν.
Επιπλέον στη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει και τις απαραίτητες ενέργειες
δηµοσιότητας, που έχει προτείνει στο πλαίσιο της Α Φάσης. Το σχετικό Παραδοτέο Β.2
«Αναφορά ενεργειών δηµοσιότητας» περιλαµβάνει ενδεικτικά πρόγραµµα, παρουσίαση και
πρακτικά ηµερίδας, ενηµερωτικά φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο και στο διαδίκτυο κλπ.
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Κατά τη φάση αυτή θα ξεκινήσει και η εξατοµικευµένη εκπαίδευση των στελεχών του ΟΡΣΑ στη
διαχείριση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Το Παραδοτέο Β.4 «Εκπαιδευτικά εργαλεία για
το Παρατηρητήριο» θα περιλαµβάνει έντυπα και ηλεκτρονικά συστήµατα βοήθειας,
παρουσιάσεις και σηµειώσεις, ώστε να είναι διαθέσιµα από την έναρξη της Γ Φάσης, κατά την
οποία ο Σύµβουλος θα εκπαιδεύσει συστηµατικά το προσωπικό του ΟΡΣΑ.
Επισηµαίνεται ότι ο Σύµβουλος εκτός των εγχειριδίων που θα παραδώσει, θα πρέπει να
διαµορφώσει ένα on line help system, προσβάσιµο µέσω της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου
στους χρήστες µε το σχετικό δικαίωµα.
A.3.3 Γ Φάση: Πιλοτική Λειτουργία και Συντήρηση του Παρατηρητηρίου - Εκπαίδευση
προσωπικού ΟΡΣΑ
Η Γ Φάση αφορά στην πιλοτική λειτουργία και συντήρηση του Παρατηρητηρίου από το
Σύµβουλο για δεκαοχτώ µήνες µετά το τέλος της Φάσης Β και στη συστηµατική µεταφορά
τεχνογνωσίας και εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΡΣΑ που θα εµπλακεί στη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου. Η Γ Φάση περιλαµβάνει ως Παραδοτέα κατ’ ελάχιστον δύο ενδιάµεσες
«Αναφορές Προόδου» (Παραδοτέα Γ.1 – Γ.2), στις οποίες θα περιγράφονται θέµατα λειτουργίας
του Παρατηρητηρίου, αξιολόγηση της δραστηριότητας, τυχόν διορθωτικές ενέργειες κλπ. Κατά
τον τελευταίο µήνα της Γ Φάσης ο Σύµβουλος θα υποβάλλει την Τελική Έκθεση (Παραδοτέο
Γ.3), στην οποία θα συνοψίζεται όλη η πορεία του έργου και θα περιλαµβάνεται η τελική
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, κατ’ αντιστοιχία µε το διάστηµα της δοκιµαστικής
λειτουργίας, ο Σύµβουλος θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία, µε τα οποία θα
ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων, θα ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων και το σύστηµα δεικτών
παρακολούθησης του έργου του ΟΡΣΑ, θα εντοπίζει, θα διαχειρίζεται και θα διορθώνει τυχόν
προβλήµατα, θα υποστηρίζει τους χρήστες εντός και εκτός υπηρεσίας, θα συλλέγει τις
παρατηρήσεις των χρηστών, θα υποστηρίζει το χειρισµό και τη λειτουργία των συστηµάτων και
θα προβαίνει στις απαραίτητες βελτιώσεις.
Επίσης, ο Σύµβουλος θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της
δραστηριότητας του Παρατηρητηρίου µε βάση τους δείκτες αξιολόγησης που περιγράφηκαν στο
Παραδοτέο Α.1 (δείκτες αξιολόγησης επίτευξης στόχων / ωφελειών, βλ. και Φάση Α).
Επιπλέον, ο Σύµβουλος στη Φάση Γ θα πρέπει να εκπαιδεύσει συστηµατικά και εξατοµικευµένα
το προσωπικό του ΟΡΣΑ που θα εµπλακεί στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου, ώστε τόσο κατά
το χρονικό διάστηµα της πιλοτικής λειτουργίας όσο και µετά την αποχώρηση του Συµβούλου, ο
ΟΡΣΑ να είναι σε θέση να διαχειρίζεται το σύνολο των λειτουργιών που αποτελούν το
Παρατηρητήριο. Για την εκπαίδευση του προσωπικού θα αξιοποιηθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία
που εκπόνησε ο Σύµβουλος κατά τη Β Φάση.
∆εδοµένου ότι πρόκειται περί συγχρηµατοδοτούµενου έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει καθ’ όλη τη
διάρκεια του να υποστηρίζει τον ΟΡΣΑ στις υποχρεώσεις του ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ, δίνοντας
τις σχετικές πληροφορίες και υποβοηθώντας στην τήρηση των σχετικών εγγράφων και αρχείων.
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A.4

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος υλοποίησης του παρατηρητηρίου είναι 12 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης, ενώ ο χρόνος πιλοτικής λειτουργίας είναι 18
µήνες µετά το πέρας της υλοποίησης. Συνολικά το έργο έχει διάρκεια 30 µήνες. Επισηµαίνεται ότι η χρονική διάρκεια αυτή περιλαµβάνει τις 15
ηµέρες που απαιτούνται για την παραλαβή του παραδοτέου Α.1 και τον ένα µήνα για την παραλαβή του συνόλου της Α φάσης από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Οι λοιποί χρόνοι παραλαβής, εκτός των προαναφερθέντων, δεν περιλαµβάνονται
στην χρονική διάρκεια των 30 µηνών. Με βάση τα παραπάνω, το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου είναι το εξής:
Φάσεις / Παραδοτέα
Υπογραφή σύμβασης
Φάση Α: Στρατηγικός σχεδιασμός και οργάνωση
του Παρατηρητηρίου
Α.1 «Διαγνωστική Έκθεση»
Παραλαβή Παραδοτέου Α.1 από ΕΠΠΕ
Α.2 «Δραστηριότητες Παρατηρητηρίου - Σύστημα
Παρακολούθησης Έργου ΟΡΣΑ»
Α.3 «Μελέτη λειτουργικών απαιτήσεων και
προδιαγραφών του Παρατηρητηρίου – Μελέτη
διαλειτουργικότητας με τη λοιπή ηλεκτρονική
υποδομή του ΟΡΣΑ»
Α.4 «Βάση δεδομένων Παρατηρητηρίου –
Προσχέδιο διαδικτυακής εφαρμογής»
Παραλαβή Φάσης Α από ΕΠΠΕ
Φάση Β: Δημιουργία και θέση σε δοκιμαστική
λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Β.1: «Τελική μορφή βάσης δεδομένων και
διαδικτυακής εφαρμογής»
Β.2: «Αναφορά ενεργειών δημοσιότητας»
Β.3:«Αξιολόγηση δοκιμαστικής λειτουργίας»
B.4: «Εκπαιδευτικά εργαλεία»
Φάση Γ: Πιλοτική Λειτουργία και Συντήρηση του
Παρατηρητηρίου – Εκπαίδευση προσωπικού ΟΡΣΑ
Γ.1: Ενδιάμεση αναφορά προόδου
Γ.2: Ενδιάμεση αναφορά προόδου
Γ.3: Τελική έκθεση
Παραλαβή έργου από ΕΠΠΕ

1

2

3

4

5

6

7

8

Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 …
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B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
B.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

B.1.1 Θεσµικό πλαίσιο
Ο παρών εθνικός διαγωνισµός µε ανοικτή διαδικασία διενεργείται από τον ΟΡΣΑ και διεξάγεται
σύµφωνα µε τις ακόλουθες εθνικές και κοινοτικές νοµοθετικές διατάξεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν:
•

Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 18/2994/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Νοεµβρίου 2005»

•

Το Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», εφαρµοζόµενο
συµπληρωµατικά και αναλογικά

•

Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες
διατάξεις» και ισχύει

•

Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β’ 540/2008) «Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος
∆ιαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’ αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ2041/09 (ΦΕΚ Β’
1957/2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ Β’ 1088/2010) και ισχύει

•

Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις

•

Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247), «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»

•

Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων»»

•

Το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α’ 166) «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών, Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισµός
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ
141/Α΄)

•

Το Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Α’ 18) «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας»
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•

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νοµοθετηµάτων εκδοθείσες νοµοθετικές διατάξεις (εκτός των
ήδη προαναφερθεισών).

B.1.2 Γενικές Αρχές
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο, µε την παρούσα, διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις,
σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές ή τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν
όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και
απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
B.1.3 ∆ηµοσιότητα - Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού
Το πλήρες κείµενο της παρούσας προκήρυξη διατίθεται µέσω ∆ιαδικτύου:
•

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΡΣΑ: www.organismosathinas.gr

•

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»: www.epperaa.gr

•

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr

Περίληψη της Προκήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση:
•

Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης

•

Στον ελληνικό τύπο,

•

Στα καθ’ ύλην αρµόδια επιµελητήρια (ΕΒΕΑ)

Το κόστος δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την έντυπη µορφή της προκήρυξης από τα
γραφεία του ΟΡΣΑ, που εδρεύουν στην Αθήνα, κα Μ.Μάλλια στην οδό Πανόρµου 2, ΤΚ 11523,
3ος όροφος τηλ. 210 - 6430166, Fax: 210 – 6464365, E-mail: m.mallia@organismosathinas.gr
και grammateia@organismosathinas.gr.
Η παραλαβή της έντυπης µορφής της προκήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε εταιρεία
ταχυµεταφορών (µε ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόµενου). Στην περίπτωση παραλαβής της
προκήρυξης µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών, ο ΟΡΣΑ δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την
έγκαιρη και σωστή παράδοση της παρούσας διακήρυξης. Οι παραλήπτες της προκήρυξης θα
πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (επωνυµία,
επάγγελµα, διεύθυνση, ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
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ταχυδροµείου), έτσι ώστε ο ΟΡΣΑ να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη
προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο
πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος.
Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή
της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον
συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν
εγγράφως στο Τµήµα Α του ΟΡΣΑ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προθεσµία παραλαβής της προκήρυξης είναι το αργότερο 8 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών).
B.1.4 Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις ή/και συµπληρωµατικές
πληροφορίες επί της προκήρυξης το αργότερο µέχρι 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών), γραπτώς (µε επιστολή ή µε τηλεοµοιοτυπία (Fax)). Η Αναθέτουσα Αρχή θα
απαντήσει εγγράφως ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήµατα το αργότερο 6 ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Επιπλέον οι απαντήσεις θα αναρτηθούν
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά στις ιστοσελίδες του ΟΡΣΑ www.organismosathinas.gr και του
ΕΠΠΕΡΑΑ www.epperaa.gr. Οι αιτήσεις υποβολής ερωτηµάτων / διευκρινήσεων θα
απευθύνονται στα Τµήµατα A και Γ του ΟΡΣΑ, Πανόρµου 2, ΤΚ 11523, Αθήνα, κα ∆ρούγα
Ιουλία και κα Μάλλια Μικαέλα, τηλ. 210 6430166.
Σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις ή/και συµπληρωµατικές πληροφορίες µέχρι και οκτώ
(8) ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού (βλ. και παρ. Β.4.6 της παρούσας) αυτές παρέχονται το αργότερο 3 ηµέρες πριν
την εκπνοή της ως άνω προθεσµίας.
∆ιευκρινίζεται ότι:
•

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

•

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής.

B.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές των υποψήφιων Αναδόχων πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του
ΟΡΣΑ, Πανόρµου 2, Αθήνα 11523, 2ο όροφο, µέχρι τις 18.02.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14.00. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στον ΟΡΣΑ µέχρι την
ηµεροµηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, επί αποδείξει
πρωτοκόλλου εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής.
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Οι προσφορές υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου είτε
µε ταχυδροµική αποστολή (ταχυδροµείο ή ταχυδροµική εταιρεία). Κατά την υποβολή τους οι
Προσφορές συνοδεύονται από Αίτηση υποβολής προσφοράς, εκτός του σφραγισµένου
φακέλου, η οποία λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής,
αντίγραφο του οποίου παραδίνεται στον υποψήφιο. Προσφορές, που δεν έφτασαν έγκαιρα
(εντός της προθεσµιών της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας και ώρας), δεν λαµβάνονται υπόψη
ακόµα και στην περίπτωση που πρωτοκολληθούν και επιστρέφονται σφραγισµένες στον
υποψήφιο.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε αίτηση για υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Επιπλέον ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την υποβολή της
προσφοράς θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
B.2

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

B.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
B.2.1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο
εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε και έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες,
εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία σε παρόµοιες υπηρεσίες σχετικές µε το ανωτέρω
αντικείµενο, την τελευταία επταετία, ήτοι:


∆ιαµόρφωση συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγραµµάτων µε τη χρήση δεικτών, εκθέσεων, γραφηµάτων κλπ

έργων

και



Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από ποικίλους φορείς και ανάπτυξη και
διαχείριση βάσεων δεδοµένων



Μελέτη, οργάνωση και διαχείριση παρατηρητηρίων ή συναφών υποδοµών.

και επιπλέον


Πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως αυτές ορίζονται στην
παράγραφο Β.2.5 της παρούσας



∆ιαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή για την εκπόνηση του έργου



∆ιαθέτουν Οµάδα έργου που αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 4 άτοµα, ως εξής:
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•

Έναν Υπεύθυνο Έργου – συντονιστή, ο οποίος:
Θα διαθέτει τίτλο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ή ισότιµου ιδρύµατος της
αλλοδαπής) µε 15ετή εµπειρία σε αντικείµενο Χωροταξικού Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού, και 10ετή εµπειρία στη διαµόρφωση δεικτών παρακολούθησης
και αξιολόγησης προγραµµάτων, καθώς και καλή γνώση της Αγγλικής.
Είναι δυνατόν ο Υπεύθυνος Έργου να µην διαθέτει την ανάλογη 10ετή
εµπειρία στη διαµόρφωση δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγραµµάτων, αλλά να συνεπικουρείται µε «Αναπληρωτή Υπεύθυνο», που
θα διαθέτει αυτή την εµπειρία, ο οποίος µπορεί είναι ένα από τα λοιπά
στελέχη της οµάδας έργου.

•

Τουλάχιστον τρία ακόµα (3) στελέχη µε κατ΄ ελάχιστο πενταετή εµπειρία ο
καθένας, στα εξής αντικείµενα, αθροιστικά:
o

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής σύνθετων
προγραµµάτων ή/και έργων µε αντικείµενα σχετικά µε το έργο
(περιβάλλον, ή χωροταξία, ή πολεοδοµία, ή αστική ανάπτυξη, ή
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη)

o

Ανάπτυξη και σχεδιασµό
εφαρµογών και υπηρεσιών

o

Πολύ καλές γνώσεις γεωπληροφορικής

o

Καλή γνώση της Αγγλικής.

βάσεων

δεδοµένων,

διαδικτυακών

Τουλάχιστον ένα από τα µέλη της οµάδας έργου απαιτείται να έχει επιστηµονικές
γνώσεις περιβαλλοντικού και χωροταξικού σχεδιασµού.
Κατά τις Α και Β Φάσεις του έργου, απαιτείται ενεργοποίηση της οµάδας έργου στο
σύνολό της. Ένα στέλεχος της οµάδας έργου µε πολύ καλές γνώσεις γεωπληροφορικής
θα είναι εγκατεστηµένο στα γραφεία του ΟΡΣΑ κατά το χρόνο υλοποίησης της Α και Β
Φάσης. Κατά τη Γ Φάση της πιλοτικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, απαιτείται η
εγκατάσταση ενός στελέχους της οµάδας έργου µε πολύ καλές γνώσεις
γεωπληροφορικής και µε τις απαραίτητες γνώσεις για το χειρισµό των θεµάτων που θα
προκύπτουν από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου, στο χώρο στέγασης του
Παρατηρητηρίου (γραφεία ΟΡΣΑ), ώστε να υποστηρίζει την υπηρεσία, όπως
προδιαγράφεται στο σχετικό εδάφιο της παρούσας προκήρυξης.
B.2.1.2 Η ανωτέρω εµπειρία των ατόµων της Οµάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. Η
παραπάνω Οµάδα και ο συντονιστής του έργου µπορούν να συνεπικουρούνται από
συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιµέρους θέµατα, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και
σύµφωνα µε την πρόταση της µεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.
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B.2.1.3 Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως
Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή
χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφουµένου
αναλόγως. Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Με την υποβολή
της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.
B.2.1.4 Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε
περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν,
αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται
από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν.
B.2.2 Αποκλεισµός συµµετοχής
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
•

Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση
άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις.

•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.

•

Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθµούνται κατωτέρω (βλ. Άρθρο 43, Π∆ 60/2007)
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου,
γ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
ε)

Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
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•

Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε κατάσταση ανάλογη που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

•

Όσοι, εναντίον των οποίων, έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

•

Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή.

•

Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.

•

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς
και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.

•

Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

•

Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης

παράπτωµα

που

αποδεδειγµένως

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής αποκλείονται οµοίως, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή
αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν
υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση
εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται
περί ένωσης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παραπάνω περιπτώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, εφόσον αµφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των
υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί
απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν
έναν υποψήφιο εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί τη
συνεργασία των αρµοδίων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους όπου είναι εγκαταστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/ και
φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή
οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
υποψηφίου ή του προσφέροντος.
B.2.3 Εγγύηση συµµετοχής
Οι διαγωνιζόµενοι, για την έγκυρη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, για ποσό ίσο µε το 5% επί του προϋπολογισµού
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ, ήτοι επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά
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(7.657,50 €), από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα
µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που αφορά στο διαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής των λοιπών διαγωνιζόµενων που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται
µετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του
αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε ένσταση ή προσφυγές.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε περίπτωση
ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις
ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και
επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή, της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν
παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόµενο.
B.2.4 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους, στον
Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» τα κάτωθι οριζόµενα στις ενότητες Β.2.4 και Β.2.5
δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν καταγράψει σε σχετικό Πίνακα εντός του
Υποφακέλου, ακολουθώντας την σειρά της παρούσας προκήρυξης. ∆ικαιολογητικά που έχουν
εκδοθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
B.2.4.1 Αίτηση υποβολής προσφοράς εκτός του σφραγισµένου φακέλου της προσφοράς, στην
οποία αναγράφονται η επωνυµία, το επάγγελµα και τα στοιχεία επικοινωνίας
υποψηφίου (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, e-mail). Η αίτηση υπογράφεται από το
νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Σε περίπτωση ένωσης, η αίτηση υπογράφεται είτε
από όλους τους νόµιµους εκπροσώπους των συµπραττόντων εταιρειών, ή από τον
κοινό εκπρόσωπο που έχει ορισθεί µε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται
στην παρ. Β.2.4.5 της παρούσας.
B.2.4.2 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, όπως ορίζεται στην παρ. Β.2.3 της παρούσας. Η
εγγυητική επιστολή θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της
παρούσας και θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, τότε µπορεί να είναι
συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα
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συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα,
η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
B.2.4.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε
το Υπόδειγµα της παρούσας, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό του κανενός από τους
λόγους αποκλεισµού της παρ. Β.2.2 της παρούσας και ότι είναι εγγεγραµµένοι στο
οικείο Επιµελητήριο µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Κάθε µέλος των διαγωνιζόµενων ενώσεων / κοινοπραξιών υποβάλλει ξεχωριστή Υπεύθυνη
∆ήλωση.
B.2.4.4 Υπεύθυνη ∆ήλωση των διαγωνιζόµενων ότι:
α. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης υπηρεσίας.
δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
ε. Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικό µε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.
στ. Η υποβαλλόµενη προσφορά τους ισχύει για διάστηµα 120 ηµερών, σύµφωνα µε την
παρ.Β.3.3 της προκήρυξης.
Κάθε µέλος των διαγωνιζόµενων ενώσεων / κοινοπραξιών υποβάλλει ξεχωριστή Υπεύθυνη
∆ήλωση.
B.2.4.5 Σε περίπτωση των διαγωνιζόµενων κοινοπραξιών / ενώσεων:
1. Υπεύθυνη δήλωση, των νοµικών ή/και φυσικών προσώπων που την απαρτίζουν,
περί:
α. ενώσεως των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης,
β. αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύµβασης και της αλληλέγγυας
ευθύνης εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
γ. ορισµού ενός µέλους ως υπεύθυνου για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων
των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) και
δ. κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας
ε. ορισµού κοινού εκπροσώπου της ένωσης / κοινοπραξίας και των µελών της για
τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της ένωσης
/κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
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Η Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφεται από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο και
συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους των λοιπών µελών της ένωσης /
κοινοπραξίας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου
B.2.4.6 Νοµιµοποιητικά έγγραφα του διαγωνιζόµενου όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις τους για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
B.2.4.7 Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα
να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο, και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως
µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
B.2.4.8 Προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την επαγγελµατική
αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση των διαγωνιζόµενων, οι
διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού, αντίγραφο ή
απόσπασµα ισολογισµών της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της, που
αφορά ειδικότερα τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, κατά τις τρείς (3) προηγούµενες του
έτους ∆ιαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Επισηµαίνεται ότι, εάν η επιχείρηση λειτουργεί
ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τις υπό ανάθεση υπηρεσίες κατά
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, ο
Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα
σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.
Σε περίπτωση ένωσης – σύµπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της ένωσης ή σύµπραξης.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να
αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά του
διαγωνιζόµενου.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους υποψήφιους
επί των υποβληθέντων στοιχείων, εκτός από την ανωτέρω εγγύηση συµµετοχής, και οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, διαφορετικά
αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινήσεις αφορόυν
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αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα στοιχεία και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή
προσκόµιση δικαιολογητικών ή/και εγγράφων που δεν υποβλήθηκαν όπως ορίζει η προκήρυξη..
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της
Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από την Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
B.2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής – Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόµενο σχήµα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.1.1 για τη
συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση ενώσεων, οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούνται αθροιστικά για τα µέλη της
ένωσης. Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να αποδείξει τα παραπάνω, περιλαµβάνοντας στον
Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία
τεκµηρίωσης:
B.2.5.1 Συνοπτική παρουσίαση του διαγωνιζόµενου, στην οποία θα περιλαµβάνονται τα
χαρακτηριστικά, οι δραστηριότητες, η τεχνική υποδοµή, η οργανωτική δοµή, ενδεικτικό
πελατολόγιο καθώς και τυχόν συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών
B.2.5.2 Πίνακα έργων, ο οποίος θα περιλαµβάνει παρόµοια έργα της τελευταίας επταετίας
(2006-2012) που υλοποίησε ο διαγωνιζόµενος. Ως παρόµοια έργα θεωρούνται τα εξής:


∆ιαµόρφωση συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγραµµάτων µε τη χρήση δεικτών, εκθέσεων, γραφηµάτων κλπ



Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από ποικίλους φορείς και ανάπτυξη και
διαχείριση βάσεων δεδοµένων



Μελέτη, οργάνωση και διαχείριση παρατηρητηρίων ή συναφών υποδοµών

έργων

και

Ο Πίνακας Έργων θα έχει τη µορφή του κάτωθι υποδείγµατος:
Α/Α

Τίτλος
έργου

Κύριος του έργου /
Εργοδότης

Πλήρης
τίτλος της
σύµβασης

Εφόσον
ο
εργοδότης διαφέρει
από τον Κύριο του
έργου
αναγράφονται και οι
δύο.

Προϋπολογισµός
(€)

∆ιάρκεια
(από –
έως)
Σε
επίπεδο
µήνα

Περιγραφή
παρεχόµενων
υπηρεσιών
διαγωνιζόµενου

Ποσοστό
συµµετοχής
διαγωνιζόµενου
(%)

Στοιχείο
τεκµηρίωσης

Πρωτόκολλο
παραλαβής,
βεβαίωση
περαίωσης,
βεβαίωση ιδιώτη
εργοδότη,
σύµβαση
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Από τα παραπάνω έργα τουλάχιστον ένα έργο, που παρουσιάζει µεγάλο βαθµό
αντιστοιχίας µε το προκηρυσσόµενο, θα περιγράφεται αναλυτικά.
B.2.5.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο, ότι ο διαγωνιζόµενος
έχει στη διάθεση του το απαραίτητο προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδοµή που
απαιτούνται για την εκπόνηση του έργου και ότι θα διαθέσει σε µόνιµη βάση στον ΟΡΣΑ
την περίοδο των Α, Β, και Γ Φάσεων το προσωπικό που απαιτείται. Στην Υπεύθυνη
∆ήλωση θα επισυνάπτεται ο ακόλουθος Πίνακας µε τα στοιχεία των µελών της Οµάδας
Έργου, µε τη µορφή του υποδείγµατος που ακολουθεί.
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο
µέλους
οµάδας
έργου

Σχέση εργασίας µε
το διαγωνιζόµενο

Τίτλος
σπουδών
ειδικότητα

Εµπειρία
-

Ρόλος
στην
οµάδα έργου

Έτη εµπειρίας
και τοµέας

B.2.5.4 Πλήρη βιογραφικά σηµειώµατα του Υπεύθυνου Έργου και των µελών της Οµάδας
Έργου, σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσας, στα
οποία καταγράφεται µόνο η σχετική µε το έργο εµπειρία και γνώση του κάθε στελέχους.
B.2.5.5 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των ανωτέρω µελών της οµάδας έργου, στις οποίες αναγράφεται
ότι:


Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα των µελών της οµάδας έργου είναι ακριβή και
αληθή,



έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης, που αφορούν στη
συµµετοχή τους στην οµάδα έργου,



σε περίπτωση επιλογής του διαγωνιζόµενου, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως
µέλη της οµάδας έργου του Αναδόχου για το διάστηµα που προβλέπεται από τη
Σύµβαση.

Η παραπάνω Οµάδα και ο συντονιστής του έργου µπορούν να συνεπικουρούνται από
συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιµέρους θέµατα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο
από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύµφωνα µε την
πρόταση της µεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.
B.2.6 Υπεργολαβίες
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, µέχρι ποσοστού µικρότερου του 30% του έργου, να αναθέσει
οποιοδήποτε µέρος των υπηρεσιών που προσφέρει και που θα προκύψουν από τη σύµβαση,
υπεργολαβικά σε τρίτα νοµικά πρόσωπα (ο ΥΣ∆ ή τα µέλη της Οµάδας Έργου, ή οι τυχόν
εµπειρογνώµονες της Οµάδας Έργου του υποψηφίου Αναδόχου δεν θεωρούνται υπεργολάβοι).
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του αναλυτικά τα τµήµατα του
έργου που θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους και να υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις τόσο του υποψηφίου περί δέσµευσης του για την απασχόληση του υπεργολάβου όσο
και του υπεργολάβου περί δέσµευσής του για συνεργασία µε τον εν λόγω υποψήφιο, κατ’
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αναλογία µε τις δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών. Οι υπεργολάβοι σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να πληρούν τις βασικές ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής ικανότητας, που
ζητούνται στην Προκήρυξη του διαγωνισµού για το αντίστοιχο τµήµα που θα αναλάβουν να
εκτελέσουν. Αυτό αποδεικνύεται µε αντίστοιχες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις εκατέρωθεν των
συµβαλλόµενων µερών.
Αντικατάσταση υπεργολάβου/ων που ο Ανάδοχος έχει συµπεριλάβει στην προσφορά του, δεν
επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να γίνει αποδεκτή σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή
ανυπερβλήτου κωλύµατος, που καθιστούν επιβεβληµένη την διακοπή της συνεργασίας του
Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην προσφορά του, εφόσον
ο Ανάδοχος προβεί σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και
άµεση αντικατάσταση του/ τους µε νέο υπεργολάβο µε προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος,
και εφόσον διατυπωθεί σχετικά η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση,
την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
B.3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές, που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Στο διαγωνισµό δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου έργου.
B.3.1 Σύνταξη προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά
αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Ωστόσο, ορολογία στην αγγλική γλώσσα, που είτε είναι ευρέως χρησιµοποιούµενη είτε η
µετάφραση της στην ελληνική γλώσσα είναι δυσνόητη ή µη δόκιµη, µπορεί να παραµένει στην
αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές θα είναι µηχανογραφηµένες και δεν θα φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εφόσον υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ θα
πρέπει να είναι µονογραµµένες από το διαγωνιζόµενο.
Όλες οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, πλην της Υπεύθυνης ∆ήλωσης της παρ.Β.2.4.3, για την οποία
υπάρχει υπόδειγµα στο Παράρτηµα της παρούσας, είναι του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει.
B.3.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίτυπο και πρέπει να είναι
µονογραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου σε κάθε σελίδα. Θα
υποβάλλονται σε ένα ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαµβάνει τρεις (3)
σφραγισµένους υποφακέλους:
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•

Τον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα δικαιολογητικά που
περιγράφονται στις παραγράφους Β.2.4 και Β.2.5 της παρούσας σε ένα πρωτότυπο και ένα
αντίτυπο.

•

Τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
του διαγωνιζόµενου, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β.3.4 της παρούσας σε
ένα πρωτότυπο και ένα αντίτυπο.

•

Τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του διαγωνιζόµενου, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β.3.5 της
παρούσας σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίτυπο.

Όλοι οι φάκελοι θα είναι σφραγισµένοι, ώστε να µην είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα φέρει τα εξής
στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
(επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρµογής του
ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών
δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ …………….
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)
Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
«Να µην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο»
Σε περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα
στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου τους.
Ο κυρίως φάκελος θα συνοδεύεται από την Αίτηση υποβολής προσφοράς, σύµφωνα µε την
παρ. Β.2.4.1 της παρούσας, που θα υποβληθεί προς πρωτοκόλληση.
Οι επιµέρους υποφάκελοι θα φέρουν τον τίτλο του φακέλου, τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου και
τον τίτλο του διαγωνισµού.
B.3.3 Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από
την εποµένη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος
µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει
έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των
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προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες.
Η ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι
δυνατή, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση
άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται
κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής.
B.3.4 Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:
B.3.4.1 Ενότητα 1: «Προσέγγιση και µεθοδολογία υλοποίησης του έργου»
Η Ενότητα 1 περιλαµβάνει τη µεθοδολογία για την εκπόνηση του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στο Μέρος Α της παρούσας προκήρυξης. Τα ελάχιστα περιεχόµενα της εν λόγω
ενότητας θα είναι τα εξής:
1.

Η αντίληψη του διαγωνιζόµενου για τις απαιτήσεις του έργου, το περιβάλλον και το
αντικείµενο του, λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του έργου

2.

Η περιγραφή του τρόπου εκπόνησης του έργου και η περιγραφή των απαιτούµενων
δραστηριοτήτων – ενεργειών και των περιεχοµένων των παραδοτέων τουλάχιστον, όσον
αφορά στα εξής:
o

Περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης για κάθε φάση και στάδιο του έργου

o

Ανάλυση των επιµέρους λειτουργιών του Παρατηρητηρίου ανά δραστηριότητα

o

Περιγραφή της µεθοδολογίας για τη διαµόρφωση του συστήµατος παρακολούθησης

o

Ανάλυση και σχολιασµό των απαιτούµενων απαιτήσεων και προδιαγραφών της
βάσης δεδοµένων και της διαδικτυακής εφαρµογής.

o

Θα περιλαµβάνονται αναφορές στις κατηγορίες των στοιχείων που προτίθεται ο
υποψήφιος να δώσει έµφαση (µε διάκριση σε γεωγραφικά, κοινωνικοοικονοµικά,
αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά ή στοιχεία θεσµικών δεδοµένων), τις πηγές
αναζήτησης αυτών και τις αναµενόµενες δυσκολίες, δείκτες επεξεργασίας, τη µέθοδο
απεικόνισης, πηγές µεθοδολογίας µε βάση την διεθνή και εθνική εµπειρία χωρικών
παρατηρητηρίων, διασύνδεση µε άλλα παρατηρητήρια βασισµένα σε µη χωρικά
στοιχεία και αξιοποίηση αυτών κλπ.

3.

Η περιγραφή των πιθανών προβληµάτων και των τρόπων αντιµετώπισης

4.

Η ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες, πακέτα εργασίας και η περιγραφή των
περιεχοµένων των παραδοτέων καθώς και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ενεργειών και
δραστηριοτήτων.

Η τελική µεθοδολογία του έργου θα καθοριστεί στη Σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ
Αναδόχου και ΟΡΣΑ, ωστόσο η προτεινόµενη από τον υποψήφιο µεθοδολογία είναι δεσµευτική.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι αποδέχεται τον
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παρόντα όρο και ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί Ανάδοχος του έργου, θα συνεργαστεί µε τον
ΟΡΣΑ για τις απαραίτητες προσαρµογές της µεθοδολογίας.
B.3.4.2 Ενότητα 2: «Οργάνωση και διοίκηση του έργου»
Η Ενότητα 2 περιλαµβάνει την περιγραφή της Οµάδας Έργου (υπεύθυνου και µελών), της δοµής
και της εσωτερικής λειτουργίας της, τον καταµερισµό των δραστηριοτήτων στα µέλη της και τον
τρόπο διοίκησης του έργου. Περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•

Περιγραφή της οργάνωσης και της διοίκησης της οµάδας έργου

•

Γενική περιγραφή των λειτουργιών και των ρόλων που θα επιτελέσουν ο Υπεύθυνος και τα
µέλη της Οµάδας Έργου

•

Πίνακας απασχόλησης σύµφωνα µε το κάτωθι υπόδειγµα:

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο
µέλους οµάδας έργου

Θέση στην οµάδα
έργου

Αρµοδιότητες
καθήκοντα

–

Απασχόληση
ανθρωποµήνες

σε

Σύνολο ανθρωποµηνών

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς µπορεί να περιλαµβάνει, ανά ενότητα, οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του διαγωνιζόµενου και αντιµετωπίζει τις ειδικές
απαιτήσεις του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη καθώς και στα
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
B.3.5 Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο,
τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος της παρούσας. Επισηµαίνονται τα εξής:
•

Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθµητικά και
ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η
τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως.

•

Ως συµβατικό τίµηµα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει,
ορίζεται το συνολικό άθροισµα της Οικονοµικής Προσφοράς του, το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. Στην
προσφερόµενη τιµή ενσωµατώνεται και κάθε άλλο κόστος που επιβαρύνει τον προσφέροντα.

•

Στις προσφερόµενες τιµές των διαγωνιζόµενων περιλαµβάνονται και τους βαρύνουν όλες οι
προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της
προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε περίπτωση παροχής
συµπληρωµατικών ή νέων - παρόµοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται
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•

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετα
στοιχεία για την τεκµηρίωση του εύλογου ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε
συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

•

Προσφορές, από τις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή η
συνολική τιµή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση
άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης µαθηµατικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και
υπολογιστεί εσφαλµένα σε κάποια προσφορά, τότε λαµβάνεται υπόψη το ποσό που
προκύπτει µετά την σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης µαθηµατικής πράξης ή
εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όµως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή
η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατος της
προσφοράς, τότε η προσφορά µπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της.

•

Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα είναι εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ. Η καταβολή
των αµοιβών του θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

B.4

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

B.4.1 Αποσφράγιση προσφορών και διαδικασία αξιολόγησης
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, που θα οριστεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Προσφορές κατά την
παραλαβή τους, πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός Πρωτοκόλλου, η
ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών πραγµατοποιείται σε τρία στάδια:
1.

Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος
φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

2.

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

3.

Αποσφράγιση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τελική βαθµολόγηση - επιλογή
Αναδόχου.

Σε κάθε στάδιο η αποσφράγιση των αντίστοιχων φακέλων γίνεται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού σε ανοιχτή συνεδρίαση, στην οποία καλούνται (εγγράφως ή µε fax) να
παραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι που δεν έχουν αποκλειστεί από το προηγούµενο στάδιο. Οι
διαγωνιζόµενοι µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους
ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων η Επιτροπή
µονογράφει τα περιεχόµενα των φακέλων και καταχωρεί τα περιεχόµενα στο αντίστοιχο
Πρακτικό κάθε σταδίου.
Οι υποφάκελοι των προσφορών των διαγωνιζόµενων που απορρίφθηκαν σε κάποιο από τα
προηγούµενα στάδια αξιολόγησης των προσφορών, δεν ανοίγονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού στο τρέχον στάδιο αλλά παραµένουν σφραγισµένοι στην Αναθέτουσα Αρχή προς
επιστροφή στους διαγωνιζόµενους.
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Μετά την αποσφράγιση των φακέλων κάθε σταδίου ακολουθεί η αξιολόγηση του περιεχοµένου
τους, η οποία γίνεται σε κλειστές συνεδριάσεις και η ολοκλήρωση της σύνταξης του αντίστοιχου
Πρακτικού, στο οποίο εκτός από την καταχώρηση των περιεχοµένων κάθε φακέλου,
αναγράφονται οι εισηγήσεις της Επιτροπής µε συνοπτική και σαφή αιτιολόγηση καθώς και οι
λόγοι αποκλεισµού κάποιων εκ των προσφορών των διαγωνιζόµενων (εφόσον συντρέχει αυτή η
περίπτωση).
Το Πρακτικό κάθε σταδίου τοιχοκολλείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας, και µαζί µε
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή την υπηρεσία
όπου υποβάλλονται οι ενστάσεις, αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους (µε fax). Οι
διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του Πρακτικού κάθε σταδίου στο χρονικό
διάστηµα που προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία και την παρ. Β.4.6 της παρούσας. Μετά
την παρέλευση του διαστήµατος υποβολής ενστάσεων – προσφυγών και την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών ενστάσεων, η Ε.∆. ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του επόµενου
σταδίου της αξιολόγησης και ενηµερώνει σχετικά τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν
κατά το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση που απαιτείται αναµορφώνει το σχετικό Πρακτικό.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις
(εγγράφως ή µε fax) ως προς τα περιεχόµενα των προσφορών από τους διαγωνιζόµενους, οι
οποίοι οφείλουν να απαντήσουν στο χρονικό διάστηµα που θα τεθεί από την Επιτροπή. Ωστόσο,
στοιχεία για τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στην παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν λόγο
αποκλεισµού, δεν επιδέχονται διευκρινίσεις / συµπληρώσεις.
Επισηµαίνεται ότι, διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους διαγωνιζόµενους
οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται. Σε καµία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να µεταβάλουν την
προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά θεωρείται απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
B.4.1.1 Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και
έλεγχος φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τις προσφορές και τις αποσφραγίζει σε δηµόσια
συνεδρίαση την εποµένη ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις
19.02.2013 και ώρα 14.00. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ηµέρας ή εντός άλλης
ηµέρας αν ο χρόνος δεν επαρκεί.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την ηµεροµηνία και την ώρα πρωτοκόλλησης των
προσφορών. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα, απορρίπτονται, µε σχετική αναφορά
στο Πρακτικό. Στη συνέχεια αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των
προσφορών και ελέγχει την ύπαρξη των τριών επιµέρους υποφακέλων, τους οποίους
µονογράφει και αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό του κυρίως φακέλου. Αν δεν υπάρχουν τρεις φάκελοι,
ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι
παραµένουν σφραγισµένοι στην Αναθέτουσα Αρχή προς επιστροφή.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφάκελους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», µονογράφει και καταγράφει στο Πρακτικό τα στοιχεία που περιέχονται σε
αυτούς. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή µη όλων των δικαιολογητικών.
Σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των
διαγωνιζόµενων που δεν απορρίφθηκαν, προβαίνοντας σε λεπτοµερή έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και της πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. Β.2.4 και Β.2.5 της παρούσας.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια αξιολόγησης των
διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία
δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας προκήρυξης.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται το σχετικό Πρακτικό Ι, το οποίο
κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος υποβολής
ενστάσεων – προσφυγών εγκρίνεται το Πρακτικό Ι µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει στην Απόφαση αυτή και τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις. Κατόπιν η Ε.∆. ορίζει
την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους
διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό
B.4.1.2 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους φακέλους τεχνικής
προσφοράς αυτών και µονογράφει τα περιεχόµενά τους. Σε επόµενες συνεχόµενες κλειστές
συνεδριάσεις της Επιτροπής αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές σύµφωνα µε τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παρ. Β.4.2 της παρούσας.
Μετά τη µελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει
Πρακτικό ΙΙ, στο οποίο αναγράφονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και η βαθµολογία των
διαγωνιζόµενων για κάθε κριτήριο καθώς και η τελική βαθµολογία των τεχνικών προσφορών
µαζί µε σχετική αιτιολόγηση. Το Πρακτικό ΙΙ κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους.
Μετά την παρέλευση του διαστήµατος υποβολής ενστάσεων – προσφυγών εγκρίνεται το
Πρακτικό ΙΙ µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει στην Απόφαση αυτή και τις
τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις. Κατόπιν, η Ε.∆. ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των
οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν
κατά το στάδιο αυτό.
B.4.1.3 Αποσφράγιση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, σε
ανοιχτή συνεδρίαση, την ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόµενους, των
οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν κατά τα προηγούµενα στάδια και κλήθηκαν να
συµµετάσχουν στο παρόν στάδιο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων
διαγωνιζόµενων απορρίφθηκαν τα προηγούµενα στάδια δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται στους συµµετέχοντες.
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Μετά την αποσφράγιση, η Ε.∆. µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονοµικές προσφορές
και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. Στη συνέχεια προβαίνει στην
βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών και στην τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των
προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. Β.4.3 και Β.4.4 της παρούσας.
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών,
συντάσσει Πρακτικό ΙΙΙ µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά
βαθµολόγησης και την εισήγηση της για την ανάθεση του έργου προς το αρµόδιο όργανο του
ΟΡΣΑ. Σε περίπτωση που, περισσότεροι του ενός διαγωνιζόµενοι, έλαβαν την ίδια σταθµισµένη
βαθµολογία, προκρίνεται ο διαγωνιζόµενος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία στην Τεχνική
Προσφορά.
Το Πρακτικό ΙΙΙ κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους, µαζί µε την ηµεροµηνία λήξης υποβολής
ενστάσεων. Εφόσον κατά του Πρακτικού υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή γνωµοδοτεί
σχετικά και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο του ΟΡΣΑ για την ανάθεση της σύµβασης στο
διαγωνιζόµενο που υπέβαλλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά.
B.4.2 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών
Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει µε τη χρήση συγκεκριµένων κριτηρίων και
συντελεστών βαρύτητας µε άθροισµα το 100. Τα κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών
Προσφορών συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Οµάδα κριτηρίων

Συντελεστής
Βαρύτητας

Α: Κριτήρια προσέγγισης και µεθοδολογίας υλοποίησης έργου

60%

Α1:Κατανόηση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του έργου, των
στόχων του και του περιβάλλοντος υλοποίησης και λειτουργίας του.
Ειδικότερα αξιολογούνται:

20%

•

Η σαφήνεια και η ακρίβεια της αντίληψης του υποψηφίου για τους
στόχους, το περιβάλλον και το αντικείµενο του έργου

•

Η ρεαλιστικότητα της προσέγγισης των στόχων του έργου,
λαµβανοµένων υπόψη του πλαισίου του έργου και τις ανάγκες του
ΟΡΣΑ και των εµπλεκόµενων φορέων

Α2: Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου (σε συνδυασµό µε την
προτεινόµενη) και ευρύτητα πεδίου εφαρµογής

25%

Α3: Οργάνωση του έργου σε δραστηριότητες, πακέτα εργασίας και
παραδοτέα, περιγραφή των παραδοτέων – χρονοπρογραµµατισµός.
Ειδικότερα αξιολογούνται:

15%

•

Η οργάνωση του έργου σε δραστηριότητες και πακέτα εργασίας,
σύµφωνα µε την αντίληψη και τη µεθοδολογία του υποψηφίου
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•

Το περιεχόµενο και η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης κάθε
επιµέρους πακέτου εργασίας και δραστηριότητας

•

Η ανάλυση του περιεχοµένου των παραδοτέων

•

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράµµατος εκπόνησης των πακέτων
εργασία και των δραστηριοτήτων και της υποβολής των
παραδοτέων και ειδικότερα της εκτίµησης της διάρκειας και των
χρονικών περιορισµών (χρονικές αλληλουχίες) των επιµέρους
εργασιών

Β: Κριτήρια οργάνωσης και διοίκησης του έργου

40%

Β1: ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος

20%

Β2:
Οργάνωση και λειτουργία της οµάδας έργου. Ειδικότερα
αξιολογούνται:

20%

•

Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας έργου και η ορθολογικότητα
στην κατανοµή των επιµέρους λειτουργιών και ρόλων στα µέλη της

•

Η πληρότητα και η ποιότητα της περιγραφής των λειτουργιών και
ρόλων των µελών της οµάδας έργου
Σύνολο

100%

Η συνολική βαθµολογία ΤΠi της τεχνικής προσφοράς (i) προκύπτει από το άθροισµα των
επιµέρους γινοµένων της βαθµολογίας για κάθε οµάδα κριτηρίων σε κλίµακα από 0 µέχρι 100
επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:
ΤΠi=20%*Α1i + 25%*A2i + 15%*Α3i +20%*B1i + 20%*Β2i
B.4.3 Βαθµολόγηση οικονοµικών προσφορών
Η βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών γίνεται σε εκατονταβάθµια κλίµακα µε βάση τον
τύπο
BΟΠi = ΟΠmin/ΟΠi*100, όπου
•

ΒΟΠi είναι η συνολική βαθµολογία της οικονοµικής προσφοράς (i)

•

ΟΠi είναι το ύψος της Οικονοµικής Προσφοράς i (µη περιλαµβανοµένου ΦΠΑ)

•

ΟΠmin: το ύψος της Οικονοµικής Προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή (µη περιλαµβανοµένου
ΦΠΑ)

Σε περίπτωση που κάποια οικονοµική προσφορά κριθεί υπερβολικά χαµηλή και δηµιουργεί
επισφάλειες για την ποιοτική εκτέλεση του έργου, ο υποψήφιος θα κληθεί να δώσει γραπτή
τεκµηρίωση του εύλογου της προσφερόµενης τιµής (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου
παροχής υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία, την πρωτοτυπία της προτεινόµενης
λύσης, κ.ο.κ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.∆. 60/2007. Εάν και µετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης η προσφερόµενη τιµές κριθεί ως υπερβολικά χαµηλή, η
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προσφορά θα απορρίπτεται και η διαδικασία της αξιολόγησης θα συνεχίζεται µε τις υπόλοιπες
οικονοµικές προσφορές.
B.4.4 Τελική αξιολόγηση προσφορών
Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής
άποψης προσφοράς θα γίνει µε βάση την τελική βαθµολόγηση κάθε αποδεκτής προσφοράς µε
τον τύπο:
Βi=0,80*TΠi/ΤΠmax+0,20*ΒΟΠi
Όπου Βi: ο βαθµός της προσφοράς i
ΤΠmax: ο βαθµός της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τη
µεγαλύτερη βαθµολογία Βi. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται ο διαγωνιζόµενος, του
οποίου η τεχνική προσφορά συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθµολογία.
B.4.5 Απόρριψη προσφορών
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει µε σαφή αιτιολόγηση, προσφορά, µετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται
προσφορά που:
•

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,

•

αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά,

•

αποτελεί εναλλακτική προσφορά,

•

αφορά σε µέρος µόνον του έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών,

•

δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας,

•

δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό,

•

δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε
σηµείο της τεχνικής προσφοράς,

•

η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου,

•

ορίζει χρόνο υλοποίησης του έργου µεγαλύτερο του προβλεποµένου στην παρούσα,

•

ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος αυτής που αναφέρεται στην παρούσα,

•

παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης,

•

δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί
αναφέρονται.
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B.4.6 Ενστάσεις
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν ενστάσεις κατά της προκήρυξης του
διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν και της διενέργειας του ως και την
κατακυρωτική απόφαση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του
Π∆ 118/2007. Με την ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή
λόγων που αφορούν στην πληρότητα και στη νοµιµότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι
ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και εξετάζονται από
αυτήν. Οι προθεσµίες για την υποβολή των ενστάσεων από τους διαγωνιζόµενους σε κάθε
στάδιο του διαγωνισµού καθορίζονται στο Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί και υποβάλλει την εισήγηση της στην Εκτελεστική Επιτροπή του
ΟΡΣΑ, η οποία λαµβάνει την τελική απόφαση αποδοχής ή όχι της ένστασης. Την απόφαση
κοινοποιεί στους διαγωνιζόµενους, εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο Άρθρο 15 του Π∆
118/2007. Οι ανωτέρω προθεσµίες (Υποβολής ενστάσεων και κοινοποίησης αποφάσεων) είναι
οι εξής:
•

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η ένσταση υποβάλλεται εντός του µισού του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζόµενων των ηµεροµηνιών
δηµοσίευσης και υποβολής των προσφορών. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται το
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.

•

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή
οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία
ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από
γνωµοδότηση αυτής. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου σε διαγωνισµό
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από
την υποβολή της.

•

Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η απόφαση
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας
υποβολής ενστάσεων.

•

Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών κατακύρωσης µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών,
αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης
και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η
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απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριήµερης προθεσµίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.

άλλους

λόγους,

εκτός

από

τους

Κατά τα λοιπά ισχύει το Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.
B.4.7 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς. Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται
εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους συµµετέχοντες.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το
δικαίωµα:
α) να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας του,
β) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης,
γ) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφόσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις (απαράδεκτες προσφορές, κ.λ.π.).
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται ότι θα προχωρήσει σε µαταίωση του διαγωνισµού µόνον στην
εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί για λόγους που ανάγονται είτε
στο συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής και του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού.
Οι διαγωνιζόµενοι δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της µαταίωσης.
Ο Ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή µέσα σε 20 ηµέρες από την
έγγραφη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού τα δικαιολογητικά της παραγράφου
Β.5.2 της παρούσας. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται κατόπιν ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και µετά την
παρέλευση των χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για την άσκηση προδικαστικών
προσφυγών (Άρθρο 15 Π∆ 118/2007), µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού στους διαγωνιζόµενους. Η απόφαση ανάθεσης δηµοσιοποιείται στον Ανάδοχο και
στους λοιπούς διαγωνιζόµενους και δηµοσιεύεται στον ιστοχώρο του ΟΡΣΑ στο Πρόγραµµα
∆ιαύγεια.
Στην περίπτωση που το προκηρυσσόµενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική
προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφούµενου αναλόγως.
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B.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

B.5.1 Κατάρτιση σύµβασης – Εγγυήσεις
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως
κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Ο
Ανάδοχος προσέρχεται για την υπογραφή της Σύµβασης εντός 10 ηµερών από τη δηµοσίευση
της απόφασης ανάθεσης (και µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης),
προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από αναγνωρισµένο ίδρυµα (Βλ.
παρ. Β.2.3) για ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του συµβατικού τιµήµατος µη περιλαµβανοµένου
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα C.2 της παρούσας. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα
έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την παραλαβή του
Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη
σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα
αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύµβασης και
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας
της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύµβαση.
Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην
διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Το
κείµενο της σύµβασης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο
οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται
ρητά από τη σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η
παρούσα ∆ιακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του
Αναδόχου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές
τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Στη σύµβαση θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•

Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης

•

Τα συµβαλλόµενα µέρη

•

Η περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και τα παραδοτέα

•

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης

•

Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις

•

Ο προβλεπόµενος τρόπος και χρόνος πληρωµής του Αναδόχου

•

Οι προβλεπόµενες ρήτρες
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•

Ο τρόπος επίλυσης των τυχόν διαφορών

Το αντικείµενο δύναται να προσδιοριστεί περαιτέρω, προ της υπογραφής της Σύµβασης,
λαµβάνοντας υπόψη την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και τις επιπλέον παρατηρήσεις της
Υπηρεσίας
B.5.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και του Π.∆.
118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση
παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο
φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007.
Πίνακες δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την κατακύρωση ανά κατηγορία
Πίνακας 1 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Έλληνες πολίτες
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας
αρχής µε την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την
ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
1/ δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007
β) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την
επαγγελµατική του διαγωγή.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω
πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
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Πίνακας 1 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Έλληνες πολίτες
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω
πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του
ανωτέρω πίνακα. µετά την σχετική έγγραφη εντολή.
Πίνακας 2 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Αλλοδαποί πολίτες
Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα ή αποδεικτικά µέσα
εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας
εγκατάστασής τους.

Πίνακας 3 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του κατά
την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
2.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:
1/ δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007
β) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την
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Πίνακας 3 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
επαγγελµατική του διαγωγή.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω
πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου
πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του Π.∆. 118/2007.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων
δηµοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του
καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις π ρ έ π ε ι, επί ποινή αποκλεισµού, να
αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση
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της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του
ανωτέρω πίνακα, µετά την σχετική έγγραφη εντολή.
Πίνακας 4 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα
Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφεροµένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από
υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς
Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε τον Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού
προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς,
κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του
στα Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.∆ικ και του Κώδικα περί
∆ικηγόρων.

Πίνακας 5 – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά,
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό
νοµικό πρόσωπο).
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B.5.3 Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), αποτελούµενη από στελέχη του ΟΡΣΑ. Η ΕΠΠΕ θα
παρακολουθεί το έργο σε συνεχή βάση και είναι αρµόδια για τον έλεγχο και την παραλαβή των
παραδοτέων του Αναδόχου. Κατά περίπτωση, ο ΟΡΣΑ µπορεί να συστήσει Επιτροπές
Εµπειρογνωµόνων, οι οποίες θα επικουρούν την ΕΠΠΕ στο έργο της παρακολούθησης σε
εξειδικευµένα θέµατα, θα ελέγχουν τα παραδοτέα του Αναδόχου και θα εισηγούνται σχετικά στην
ΕΠΠΕ.
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΠΕ και
οποιαδήποτε άλλα αρµόδια όργανα και στελέχη του ΟΡΣΑ, παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και διευκρινήσεις, εφόσον του ζητούνται, διευκολύνοντας το έργο της
παρακολούθησης και του ελέγχου της σύµβασης.
Η ΕΠΠΕ κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί των περιεχοµένων των
παραδοτέων του Αναδόχου και επί των υποχρεώσεων του για τη σχετική περίοδο αναφοράς
καθώς και το χρονοδιάγραµµα για την συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων των παραδοτέων και για
τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται, ώστε οι υπηρεσίες της περιόδου αναφοράς να
παραληφθούν. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται στον Ανάδοχο εντός διαστήµατος
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή κάθε παραδοτέου. Εφόσον παρέλθει το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει παρατηρήσεις στον Ανάδοχο, τότε
το Παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν και οι υπηρεσίες της σχετικής περιόδου αναφοράς,
ικανοποιητικές. Ο Ανάδοχος δικαιούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωµή
του µέρους της αµοιβής που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη περίοδο.
Σε περίπτωση που οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ αφορούν σε ελλείψεις του παραδοτέου ή στις
παρασχεθείσες υπηρεσίες της περιόδου αναφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συµπλήρωση
των ελλείψεων ή/και σε διορθωτικές ενέργειες για την άρση των προβληµάτων στις
παρασχεθείσες υπηρεσίες εντός του χρονικού διαστήµατος που τίθεται από την ΕΠΠΕ στο
έγγραφο της.
Εφόσον και µετά τη συµπλήρωση των ελλείψεων ή/και την ολοκλήρωση των διορθωτικών
ενεργειών, η ΕΠΠΕ θεωρήσει και πάλι ότι υπάρχουν ελλείψεις , ορίζει νέα προθεσµία άρσης των
ελλείψεων µε έγγραφο της, το οποίο κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήµατος δέκα
εργάσιµων (10) ηµερών. Αν παρέλθει η προθεσµία των δέκα ηµερών χωρίς παρατηρήσεις τότε
η υπηρεσία και το παραδοτέο θεωρούνται παραληφθέντα.
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συµπληρώσει τις ελλείψεις του παραδοτέου ή/και δεν προβεί στις
διορθωτικές ενέργειες εντός του ορισµένου χρονικού διαστήµατος, ο ΟΡΣΑ µπορεί να κινήσει τις
διαδικασίες για την κήρυξη του ως έκπτωτου.
Η παραλαβή του έργου γίνεται µετά τη λήξη της Φάσης Γ και την υποβολή από τον Ανάδοχο του
συνόλου των παραδοτέων. Για την παραλαβή του έργου η ΕΠΠΕ συντάσσει Πρωτόκολλο
Παραλαβής, εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή των τελικών παραδοτέων
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του Αναδόχου. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στα παραδοτέα ακολουθείται η διαδικασία που
έχει προαναφερθεί.
B.5.4 Όροι πληρωµής
Το συνολικό συµβατικό τίµηµα και η αµοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου είναι το
ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς του προσθέτοντας τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.).
Η συµβατική αµοιβή του αναδόχου καταβάλλεται, ύστερα από σχετική θετική πιστοποίηση των
παραδοτέων του αναδόχου από την ΕΠΠΕ, ως εξής:
•

Ποσοστό 10% θα καταβληθεί µε την υπογραφή της Σύµβασης, µε την κατάθεση από τον
Ανάδοχο ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής., η οποία επιστρέφεται στον
Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή του έργου. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, το συγκεκριµένο ποσοστό της αµοιβής θα
καταβληθεί µετά την παραλαβή του Παραδοτέου Α.1 από την ΕΠΠΕ.

•

Ποσοστό 40% της αµοιβής θα καταβληθεί µετά το πέρας της Φάσης Α και την παραλαβή των
σχετικών παραδοτέων από την ΕΠΠΕ.

•

Ποσοστό 20% της αµοιβής θα καταβληθεί µετά το πέρας της Φάσης Β και την παραλαβή των
σχετικών παραδοτέων από την ΕΠΠΕ.

•

Το υπόλοιπο 30% της αµοιβής του Αναδόχου θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες εξαµηνιαίες
δόσεις κατά τη Φάση Γ, η τελευταία των οποίων θα καταβληθεί µετά την οριστική παραλαβή
του έργου.

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση του αντίστοιχου
τιµολογίου του Αναδόχου καθώς και των λοιπών νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τo Τµήµα ∆ του ΟΡΣΑ που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή. Από
κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κάθε φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του
Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
Στην περίπτωση που ο ΟΡΣΑ διακόψει τη σύµβαση ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η
υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος αµείβεται για τις υπηρεσίες
που παρείχε µέχρι την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης του
ΟΡΣΑ περί διακοπής της σύµβασης, εφόσον παραληφθούν οριστικά από την ΕΠΠΕ τα µέχρι
τότε παραδοτέα του.
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Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών-νοµικών προσώπων άνευ νοµικής
προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της
ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει
περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην
περιγραφή αυτή.
B.5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου
B.5.5.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, της προκήρυξης, της απόφασης ανάθεσης και
της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζηµιώσει κατά νόµο την
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα
Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
B.5.5.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει Εκπρόσωπο και Αναπληρωτή Κοινό Εκπρόσωπο έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον υπάρξει αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του
Εκπροσώπου ή/και του Αναπληρωτή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αναφέρει
γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή. Η αλλαγή ισχύει µετά από τη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής του Αναδόχου είναι, µεταξύ
άλλων, εξουσιοδοτηµένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη
σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή
σχετίζεται µε τη Σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις µε
τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
B.5.5.3 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή
στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
B.5.5.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην προσφορά του,
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι
θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει,
άµεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και
προσόντων.
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Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά
το χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες
τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε
άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
B.5.5.5 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
B.5.5.6 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε
την Αναθέτουσα Αρχή.
B.5.5.7 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
B.5.5.8 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά
πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο
Ανάδοχος µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
B.5.5.9 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την
Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του
ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την
ολοκλήρωση του έργου.
Εφόσον κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα µέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
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B.5.5.10 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που προκύπτουν από τους ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006
(άρθρα 2-10) και τον Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των Ε.Π. του
ΕΣΠΑ 2007-2013 (και κυρίως το Κεφάλαιο 2, Ενότητα 4).
B.5.6 Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις
B.5.6.1 Ποινικές Ρήτρες
Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει το έργο σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρούσας και
το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα της προσφοράς του, όπως αυτά θα αποτυπωθούν στη Σύµβαση.
Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσµίας ολοκλήρωσης ενδιάµεσης φάσης (Φάσεις Α, Β, Γ), ή του
συνόλου του έργου µε υπαιτιότητα του Αναδόχου και εφόσον δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως
αίτηµα παράτασης του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να πληρώσει ποινική ρήτρα ίση µε το 10% επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της
σύµβασης (άνευ ΦΠΑ).
B.5.6.2 Εκπτώσεις
Ο ΟΡΣΑ δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν συµµορφώνεται µε τις εντολές του ΟΡΣΑ ή/και
παραβιάζει τους όρους της διακήρυξης ή/και της σχετικής εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας. Στην
περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του ΟΡΣΑ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική
ρήτρα.
Ο ΟΡΣΑ δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο εάν:
α) πτωχεύσει, ή
β) τεθεί υπό εκκαθάριση, ή
γ) τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης.
Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η µη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΟΡΣΑ. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο ΟΡΣΑ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει
µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. Σε κάθε
περίπτωση, εφόσον ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης (µέρος ή το σύνολο της) και µπορούν να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο Άρθρο 34 του Π∆ 118/2007.
B.5.7 Εµπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
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πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν
δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της
συναίνεση.
Η ανωτέρω υποχρέωση εχεµύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο,
όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως συνεργάτες ή υπεργολάβους
κατά την υλοποίηση του έργου.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την
ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους
υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου.
Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε
ουδείς τρίτος προς τον ΟΡΣΑ να µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο του χωρίς την
προηγούµενη δική του έγκριση.
Παράβαση των ανωτέρω θα οδηγήσει σε έκπτωση του αναδόχου και ποινικές διώξεις.
B.5.8 Πνευµατικά δικαιώµατα
Σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το έργο, ισχύουν οι
ακόλουθες νοµοθετικές διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
•

Ο Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25) «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά
θέµατα»

•

Το Άρθρο 7 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α’ 84) «Εναρµόνιση µε την οδηγία 96/9/Ε0Κ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική
προστασία των βάσεων δεδοµένων και άλλες διατάξεις»

•

Το Άρθρο 81 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239) «Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαιου 2001 για την εναρµόνιση
ορισµένων πτυxών του δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στην
κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις»

•

Ο Ν. 3184/2003 (ΦΕΚ Α’ 228) «Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευµατική ιδιοκτησία»

Όλα τα αποτελέσµατα, οι µελέτες, τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το
έργο, η βάση δεδοµένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αναπτυχθούν από τον
Ανάδοχο µε δαπάνες του έργου, όπως ενδεικτικά η τεκµηρίωση λογικού και φυσικού σχεδιασµού
και υλοποίησης εφαρµογών θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΟΡΣΑ, ο οποίος µπορεί
να τα διαχειρίζεται και να τα αξιοποιεί.
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Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόµιµων εκπροσώπων του ΟΡΣΑ κατά τη
διάρκεια της Σύµβασης και, αν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε
περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την
παράδοση τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που θα
παραχθούν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν εµπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους
µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στον ΟΡΣΑ, ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός
δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης
µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η
οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης.
Επιπλέον, το σύνολο των παραδοτέων, πληροφοριών, εγγράφων, λογισµικού καθώς και
οποιουδήποτε άλλου έργου προστατευόµενου από τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας που
παράγεται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας που ορίζονται από:
•

Την Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 3882/2010

•

Το Εθνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας

•

Το σύνολο της νοµοθεσίας για τα δηµόσια δεδοµένα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Θα πρέπει να παραδίδονται από τον Ανάδοχο στον ΟΡΣΑ οι κατάλληλες άδειες ή να
µεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των παραγόµενων δεδοµένων,
των σχετικών µεταδεδοµένων, λογισµικού καθώς και επί οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας,
δεδοµένων ή έργου που ρυθµίζεται από την οικεία νοµοθεσία για την προστασία της διανοητικής
ιδιοκτησίας, τη διαλειτουργικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση στη δηµόσια πληροφορία και την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση και διάθεση τους χωρίς κανέναν
απολύτως περιορισµό ή επιφύλαξη, ιδίως για το διαµοιρασµό και περαιτέρω χρήση µεταξύ
δηµόσιων αρχών ή τη διάθεση τους σε τρίτους µε κατάλληλες άδειες.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το σύνολο των εκθέσεων και των συναφών στοιχείων,
δεδοµένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή
υλικού που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
σύµβασης µε τέτοιες άδειες ή µε µεταβίβαση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι
ώστε ο ΟΡΣΑ να µπορεί:
•

Να χρησιµοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα

•

Να µελετά τα παραδοτέα και να χρησιµοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτά

•

Να αναδιανέµει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα

•

Να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δηµοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε να αυξάνει
τη δηµόσια ωφέλεια από αυτά
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Ο ΟΡΣΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραδοτέα σύµφωνα µε τους όρους
της νοµοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδοµένα, την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συµµετοχή
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα,
την περαιτέρω χρήση της δηµόσιας πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
ειδικότερα:
•

Στις δηµόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν.3882/2010 και στο Ν. 3779/2011, χωρίς
κανέναν περιορισµό για τη χρήση και τον περαιτέρω διαµοιρασµό µεταξύ δηµοσίων αρχών
προκειµένου να επιτελούν τη δηµόσια αποστολή τους

•

Σε τρίτους σύµφωνα µε κατάλληλη άδεια όπως αυτή προσδιορίζεται από την Εθνική
Επιτροπή Γεωπληροφορίας και τις κανονιστικές πράξεις του Ν. 3979/2011.

B.5.9 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία
Η παρούσα ∆ιακήρυξη και η σύµβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του διαγωνισµού
µε βάση την παρούσα και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συµφωνείται ότι διέπεται από το
ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και στην εκτέλεση της
σύµβασης, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα από την εµφάνιση της, τα µέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην
αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ. Αριθµ. 1η Συν/ πρ.2/ 14.1.2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ

Η Πρόεδρος του Οργανισµού Αθήνας

Παρασκευή Μπάτσου
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C.1

Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σε διαγωνισµό

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ
Τόπος, …/…/20..
Π ρ ο ς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Με την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των………………………………………….….. ευρώ (€
………), υπέρ:
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 09/01/2012, ή της µετ΄αυτήν νέας ηµεροµηνίας
σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «……..».
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της, µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για
κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους
ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη
της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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C.2

Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ
Τόπος, …/…/20..
Π ρ ο ς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των………………………………………….….. ευρώ (€
………), υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της ………….
µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό...................
∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα απαλλάξουµε τον πελάτη
µας τον οποίο εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής µας από κάθε
ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την προκειµένη εγγύηση, ή µετά την επιστροφή σε εµάς του
σώµατος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε κάθε περίπτωση όµως η παραπάνω εγγύηση δεν
µπορεί να ισχύει µετά την ……………..... Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής, παύει να ισχύει σε
οποιουδήποτε την κατοχή και εάν βρίσκεται.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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C.3

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ανάπτυξη και λειτουργία
Παρατηρητηρίου για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ
και την επεξεργασία χωρικών,
κοινωνικοοικονοµικών και
περιβαλλοντικών δεδοµένων για την
Περιφέρεια Αττικής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 124. 512, 20 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του…………………………………, µε έδρα……., οδός…….,
τηλ:……………………, fax: ……………….., e-mail: ………………….

αριθµ…..,

Τ.Κ.

…………….,

Αφού λάβαµε γνώση της προκήρυξης, υποβάλλουµε την κάτωθι Οικονοµική Προσφορά για την
εκτέλεση του ως άνω έργου.
Περιγραφή

Οικονοµική Προσφορά (σε Ευρώ)
Αριθµητικά

Ολογράφως

Συνολική αµοιβή χωρίς ΦΠΑ

€ …………….

………………………………………….. ευρώ

ΦΠΑ

€ …………….

………………………………………….. ευρώ

Συνολική αµοιβή µε ΦΠΑ

€ …………….

…………………………………………… ευρώ

Τόπος, Ηµεροµηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ονοµατεπώνυµο, υπογραφή και σφραγίδα
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C.4

Υπόδειγµα Αναλυτικού Βιογραφικού Σηµειώµατος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1.

Επώνυµο

:

2.

Όνοµα

:

3.

Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης

:

4.

Υπηκοότητα

:

5.

Εκπαίδευση

:

Ι∆ΡΥΜΑ:

(Σε περίπτωση ανώτερων ή ανώτατων σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύµατα η
περισσότερα του ενός πτυχία προστίθενται πίνακες)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Μήνας/έτος

ΠΤΥΧΙΟ:
6.

Γλώσσες: (Βαθµοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα):
ΓΛΩΣΣΑ

7.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών:



8.

Παρούσα θέση:

Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό ∆ηµοσίου η Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος
επαγγελµατίας κλπ.
9.

Έτη επαγγελµατικής εµπειρίας:

Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγµατικής επαγγελµατικής εµπειρίας στον τοµέα των µελετών η
συµβουλευτικών υπηρεσιών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου.
10.

Κύρια προσόντα:

Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που προκύπτουν από την µέχρι σήµερα
επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του.

ΑΔΑ: ΒΕΦ846Ψ840-ΣΦΚ
Τεύχος Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία
χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής»

11.

Επαγγελµατική απασχόληση:
Από - Ως

Μήνας/έτος
µήνας/ έτος

Ονοµασία Επιχείρησης
–

Θέση

Αρµοδιότητες - Ευθύνες

Ο Πίνακας ξεκινά από την πιο
πρόσφατη απασχόληση
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12.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες µελέτες η υπηρεσίες. ∆εν τίθεται χρονικός περιορισµός στις
µελέτες η υπηρεσίες που θα συµπεριληφθούν στον πίνακα.
Τίτλος έργου
Περίοδος Απασχόλησης (µ/ε)
Χώρα
Εργοδότης
Τίτλος Θέσης
Περιγραφή
θέσης
καθηκόντων
αναλυτικά
συγκεκριµένο έργο

και
στο

Τίτλος έργου
Περίοδος Απασχόλησης (µ/ε)
Χώρα
Εργοδότης
Τίτλος Θέσης
Περιγραφή θέσης και καθηκόντων
αναλυτικά στο συγκεκριµένο έργο
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C.5

Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης της παρ Β.2.4.3
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Για το διαγωνισµό για το έργο Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου για την την
παρακολούθηση της εφαρµογής του ΡΣΑ και την επεξεργασία χωρικών,
κοινωνικοοικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων για την Περιφέρεια Αττικής
Προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το ως άνω έργο
Ο/Η υπογράφων/ουσα την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …….. του …………….1, κάτοικος
…………., οδός ……….., αριθµός ……., ΤΚ …………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής
Ταυτότητας µε τον αριθµό …………………., που εκδόθηκε από …………….στις ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ
Υποψήφιος στο διαγωνισµό2 ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε
την επωνυµία ……………………………………………………………………………………………4
δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:
Α. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) απωλέσει το δικαίωµα να συµµετέχω
σε δηµόσιο διαγωνισµό µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆, ή µε απόφαση
αντίστοιχου δηµόσιου οργανισµού του εξωτερικού, γιατί δεν εκπλήρωσα τις συµβατικές µου
υποχρεώσεις.
Β. ∆εν έχω (ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ)5, καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για:
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
2. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 § 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1961, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
Γ. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία, την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών όπως
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)7 που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου.
∆. ∆εν έχει κινηθεί εναντίον µου (ή εναντίον της εταιρείας, την οποία εκπροσωπώ)6, διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)8 προβλεπόµενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου.
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Ε. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία, την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.
ΣΤ. Έχω (ή έχει η εταιρεία, την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου είµαι εγκατεστηµένος.
Ζ. Έχω (ή έχει η εταιρεία, την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον
αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις
της χώρας όπου είµαι εγκατεστηµένος.
Η. ∆εν έχω καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα
σχετικό µε την επαγγελµατική µου διαγωγή.
Θ. Είµαι εγγεγραµµένος (ή η εταιρεία, την οποία εκπροσωπώ)6, στο οικείο Επιµελητήριο.
Ι. ∆εν είµαι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη και έχω παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες.
ΙΑ. Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης, ότι η προσφορά συντάχθηκε
σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην προσφορά
είναι αληθή και ακριβή, ότι θα εκτελέσω το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα
προκήρυξη.
ΙΒ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των
δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης και ότι θα
αποκλεισθώ της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου
αποδειχθεί αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές,
από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις µη αποκλεισµού.
Αθήνα, ΗΗ/ΜΜ, ΕΕΕΕ

Ο/H δηλών/ούσα,
Ονοµατεπώνυµο
Υπογραφή
1

Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο του δηλούντος
Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
3
εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει στο
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας
4
∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται.
5
∆ιαγράφεται ανάλογα η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση.
6
∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση.
7
Η εκκαθάριση δεν αφορά τους υποψήφιους που είναι φυσικά πρόσωπα.
8
Η εκκαθάριση δεν αφορά τους υποψήφιους που είναι φυσικά πρόσωπα.
2
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