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ΘΕΜΑ : Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ύψους 36.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. για το έργο «INTEGRATED ACCESSIBILITY AND 
ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE 
SMART PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και εθνικούς πόρους κατά 25% στο 
πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία», με κωδικό 
αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8. 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των πακέτων 
εργασίας και των αντίστοιχων δράσεων ως αναφέρονται 
αναλυτικά κατωτέρω με βάση το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών (CPV: 85312320-8)  
 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WP) - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (WP1) ΔΡΑΣΗ 1.2.5 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (WP2) ΔΡΑΣΗ 2.3.5 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (WP4) ΔΡΑΣΗ 4.1.5 

 ΔΡΑΣΗ 4.2.5 

 ΔΡΑΣΗ 4.3.5 

 ΔΡΑΣΗ 4.5.5 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (WP5) ΔΡΑΣΗ 5.1.5 

 ΔΡΑΣΗ 5.2.5 

 ΔΡΑΣΗ 5.3.5 

 ΔΡΑΣΗ 5.4.5 

 ΔΡΑΣΗ 5.5.5 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                      
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28                         
T.K : 26441                                                                  
Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη 
Τηλέφωνο:2613600163 
Fax : 2610423421 
E-mail : do@apd-depin.gov.gr 

           
                    
           Πάτρα,   16 – 04 - 2015 
  
           Αριθ.Πρωτ.:45469/3383  
            
           Αριθ.Διακήρυξης: 5/2015 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 (WP6) ΔΡΑΣΗ 6.2.5 

 ΔΡΑΣΗ 6.3.5 

 ΔΡΑΣΗ 6.4.5 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 85312320-8 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 36.800,00€ 
συμπ/νου ΦΠΑ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Εγκριση προυπολογισμού του έργου της ΣΑΕΠ 301/8 του 
ΠΔΕ 2014 με κωδ.αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 MAΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, 264 41 - ΠΑΤΡΑ 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την 
τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής 
τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

2. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

4. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής για την τροποποίηση του 
Κανονισμού 2195/2002 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Κοινό 
Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV). 

5. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Του Ν.3871/2010  (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα 
το άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

9. Του Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α’) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», του 
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και της 
αριθ. 46274/22-9-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2573/Β’) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 

10. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015» και των σχετικών 
εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν  περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 
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11. Του Ν.4257/2014 αρθρ.63 (Α’ 93), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

12. Του άρθρου 157  του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπ. Οικονομικών και άλλες Διατάξεις». 

13. Του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

14. Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

15. Του Ν.4281/2014 και την αναστολή αυτού σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4320/15 
(ΦΕΚ 29 Α’). 

16. Του Π.Δ.113/10 (ΦΕΚ194/Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

17. Του Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ232/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

18. Της Πράξης 3 του Υπουργικού Συμβουλίου της 16ης/1/2014 (ΦΕΚ 14/Α) περί διορισμού 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & 
Ιονίου. 

19. Της Πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης/2/2015 (ΦΕΚ 24/Α) περί αποδοχής 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του 
άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
από τον αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή. 
 

20. Της Κ.Υ.Α. Π1/ 2380/2012 (ΦΕΚ3400/Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων Κ.Η.Μ.Δ.Σ.». 

21. Της Κ.Υ.Α. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄), «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005». 

22. Του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε». 

23. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/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 Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

24. Της αριθμ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ1789/Β΄) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 
και 16) του Ν.2286/1995». 

25. Της αριθμ. 35130/739/2010 Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των χρηματικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

26. Της αριθμ. Π1/1732/2013 (ΦΕΚ1869/Β΄) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τροποποίηση των Π1/358/27-01-1999, Π1/3305/03-11-2010 & 
Π1/3306/03-01-2010 αποφάσεων». 

27. Της αριθμ. Π1/155/20.01.2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα 
κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά 
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 

28. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
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Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαικού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007». 

29. Της αριθμ. Α2–861/14.08.2014 (ΑΔΑ ΒΛΩΜΦ-416) Υ.Α. «Κανόνες Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», και ειδικότερα των άρθρων 
104-110, 114-124 & 136. 

30. Της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία 
έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές 
διαδικασίες. 

31. Της αριθμ. ΓΓ15650/1253/01-03-2011 (ΦΕΚ480/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προιστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης και στους προισταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου». 

32. Τις «Οδηγίες για Ελληνες εταίρους Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας». 

33. Τις «Κατευθυντήριες Γραμμές Επιλεξιμότητας Δαπανών Προγραμμάτων Εδαφικής 
Συνεργασίας». 
 

34. Της από 15-6-2013 υπογεγραμμένης σύμβασης του έργου «INTEGRATED ACCESSIBILITY 
AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN 
SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT» που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και εθνικούς πόρους 
κατά 25% στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία», με κωδικό 
αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8 στο οποίο η Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. συμμετέχει ως 
εταίρος (project partner 5). 

 
35. Της υπ’ αριθ. 104570/7006/12-9-2013 απόφασης του Γεν.Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. περί 

ορισμού υπολόγου στο έργο «INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE 
PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND 
REGIONS-GUIDEPORT» του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία», με κωδικό 
αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8. 

 
36. Της υπ’ αριθ. 319668/4248/16-12-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

περί ορισμού υπολόγου σε έργα της ΣΑΕΠ 301/8 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

37. Της αριθ. 104566/7005/12-9-2013 απόφασης του Γεν.Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. περί 
συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για το έργο «INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING 
GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART 
PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT» καθώς και της αριθ. 161770/6686/24-11-2014 
τροποποίησης αυτής. 

38. Της εγκεκριμένης ΣΑΕΠ 301/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με 
κωδικό αρ. (MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8 και τίτλο «INTEGRATED ACCESSIBILITY 
AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN 
SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ». 

39. Της αριθ. 47328/4316/11-4-2014 απόφασης της Γεν.Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών ειδικού σκοπού για το έργο 
«INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE 
MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT» 
και της ορθής επανάληψης αυτής. 
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40. Του εγκεκριμένου προυπολογισμού του έργου για τον εταίρο Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. και 
συγκεκριμένα στην κατηγορία δαπάνης External Expertise των πακέτων εργασίας WP1, 
WP2, WP4, WP5 και WP6, συνολικού προυπολογισμού 36.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

41. Του υπ’ αριθ. 1032/36713/26-3-2015 αιτήματος του επιστημονικού υπευθύνου του 
έργου περί προκήρυξης διαγωνισμού για την κατηγορία δαπάνης External Expertise των 
πακέτων εργασίας WP1, WP2, WP4, WP5 και WP6, συνολικού προυπολογισμού 
36.800,00 €, του έργου «INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE 
PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND 
REGIONS-GUIDEPORT». 

42. Της αριθ. 39129/2826/1-4-2015 (ΑΔΑ : ΩΔ1ΒΟΡ1Φ-ΔΚ3) απόφασης της Δ/νσης 
Οικονομικού – Τμήμα Προυπολογισμού περί έγκρισης πίστωσης για την κάλυψη της εν 
λόγω δαπάνης.                                       

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  πρόχειρο διαγωνισμό ύψους 36.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. για το έργο «INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING 
GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS 
AND REGIONS-GUIDEPORT» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και εθνικούς πόρους κατά 25% στο πλαίσιο του διασυνοριακού 
προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία», με κωδικό αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8. Η ανάδειξη 
αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των πακέτων εργασίας και των αντίστοιχων δράσεων ως 
αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 
συνεργάτη στα ακόλουθα : 
 

Πακέτο Εργασίας 1 (WP1) 

Δράση (Δ.1.2.5) Συναντήσεις εταίρων, συμβολή στη σύνταξη περιοδικών αναφορών φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου, υποστήριξη διαχείρισης έργου. 

 
Πακέτο Εργασίας 2 (WP2) 

Δράση (Δ.2.3.5) Υλοποίηση του Παραδοτέου μέσω της συγγραφής τεχνικών αναφορών κατόπιν 
συλλογής βέλτιστων πρακτικών που θα υλοποιηθούν στις Συναντήσεις Εργασίας Βέλτιστων 
Πρακτικών, από όλους τους Εταίρους, 
Συμμετοχή  και ανάληψη εκ μέρους της  Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. παρουσίασης στα πλαίσια Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου που θα γίνει στη Μεσσηνία το Μάιο του 2015. 

 
Πακέτο Εργασίας 4 (WP4) 

Δράση (Δ.4.1.5) Παροχή τεχνικής υποστήριξης  στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του 
ενοποιημένου συστήματος GUIDEPORT και στη συγγραφή τεχνικής έκθεσης που θα την 
παρουσιάζει. Η αρχιτεκτονική θα περιγράφει τα υποσυστήματα ασφαλείας, προστασίας, 
ανίχνευσης συμβάντος, αναγνώρισης θέσης οχήματος, πρόσβασης, πληροφόρησης και 
καθοδήγησης χρηστών (οδηγών και επιβατών) λιμένος και τις διασυνδέσεις του. Καθορισμός 
βέλτιστων (σε όρους λειτουργίας, λειτουργικότητας, ηλεκτροδότησης, ασφάλειας) σημείων για 
την εγκατάσταση ευφυών καμερών. Διερεύνηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων για ασύρματη 
επικοινωνία των καμερών με το κέντρο ελέγχου. Επιβεβαίωση και επαλήθευση των 
επιλεγμένων πτυχών αρχιτεκτονικής και των δυνατοτήτων της. 

 
Δράση (Δ.4.2.5) Συνεισφορά σε Παραδοτέο μέσω συγγραφής τεχνικών εκθέσεων που 
περιγράφουν τον σχεδιασμό αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την καθοδήγηση των 
μετακινουμένων και μεταφορέων, στην γειτνιάζουσα περιοχή του λιμένα, προς την βέλτιστη 
διαδρομή ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση λιμένος και η αποφυγή 
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συμφόρησης εντός και εκτός λιμένος. Αναγνώριση των βέλτιστων κύριων διαδρομών για την α) 
πρόσβαση στο λιμένα, β) αποφυγή του λιμένα. Εκτίμηση των βέλτιστων μηνυμάτων 
καθοδήγησης (μέσω Πινακίδων Μεταβαλλόμενου Μηνύματος ή μέσω διαδικτύου) για την 
εξασφάλιση των παραπάνω. Υλοποίηση επικοινωνίας της πληροφορίας από τη βάση 
δεδομένων στην Πινακίδα Μεταβαλλόμενου Μηνύματος. 

 
Δράση (Δ.4.3.5) Σχεδιασμός Λιμένα /  Ανίχνευση Επίπτωσης και Δεδομένων Εγγύς του Λιμένα.  

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν την εξέλιξη 

των εργασιών και το αποτέλεσμα του σχεδιασμού των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων 

για την αναγνώριση θέσης οχήματος με υψηλή ευκρίνεια, με χρήση GPS, με σκοπό την 

υποβοήθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος, καθώς  

στη συλλογή δεδομένων σε περιοχές εγγύς του λιμένος. 

 
Δράση (Δ.4.5.5) Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων περιγραφής 
του σχεδιασμού αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την ανίχνευση οδικών συμβάντων 
εντός και εκτός λιμένος, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του λιμένος. 
Σχεδιασμός του συστήματος επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων του 
«Μετακινούμενου Συστήματος το οποίο συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα και ανιχνεύει 
συμβάντα (PSTDID)», στη βάση (διαμετακομιστή) δεδομένων. 
 

Πακέτο Εργασίας 5 (WP5) 

Δράση (Δ.5.1.5) Συμβολή στην υλοποίηση Παραδοτέου μέσω συντονισμού της συλλογής 
πληροφοριών από τους εταίρους και κατόπιν συγγραφής τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν 
την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την καθοδήγηση 
των μετακινουμένων και μεταφορέων, στη γειτνιάζουσα περιοχή του λιμένα, προς την βέλτιστη 
διαδρομή ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση λιμένος και η αποφυγή 
συμφόρησης εντός και εκτός λιμένος σε πραγματικό χρόνο.  
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ανάπτυξη ολοκλήρωσης (όπως η ολοκλήρωση των δοκιμών 
και αποτελεσμάτων) και στην ανάπτυξη αξιολόγησης (όπως η αξιολόγηση των δοκιμών και 
αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο 
αξιολόγησης του έργου. 
 
Δράση (Δ.5.2.5) Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη των χρηστών και τεχνική 
αξιολόγηση των κανόνων ασφάλειας των λιμένων στην περιοχή της  Δυτικής Ελλάδας καθώς και 
των περιοχών γύρω από τους λιμένες,  σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων 
δοκιμών και το πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου. 
 

Δράση (Δ.5.3.5) Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ανάπτυξη ολοκλήρωσης (όπως η 
ολοκλήρωση των δοκιμών και αποτελεσμάτων), των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για 
την αναγνώριση θέσης οχήματος με υψηλή ευκρίνεια, με χρήση GPS, με σκοπό την 
υποβοήθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος, και στην 
ανάπτυξη αξιολόγησης των (όπως η αξιολόγηση των δοκιμών και αποτελεσμάτων) σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου. 
 

Δράση (Δ.5.4.5) Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ανάπτυξη ολοκλήρωσης (όπως η 
ολοκλήρωση των δοκιμών και αποτελεσμάτων), των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για 
την ανίχνευση οδικών συμβάντων εντός και εκτός λιμένος σε πραγματικό χρόνο, ώστε να 
επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του λιμένος, και στην ανάπτυξη αξιολόγησης των (όπως η 
αξιολόγηση των δοκιμών και αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των 
ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου. 
 
Δράση (Δ.5.5.5) Παροχή τεχνικής υποστήριξης  στη συγγραφή τεχνικής αναφοράς 
(παραδοτέου) με προτάσεις βελτίωσης με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ενοποιημένου 
συστήματος ασφαλείας, προστασίας, ανίχνευσης συμβάντος, αναγνώρισης θέσης, πρόσβασης, 
πληροφόρησης και καθοδήγησης χρηστών (οδηγών και επιβατών) λιμένος. 
 

15PROC002710631 2015-04-16

ΑΔΑ: 79ΧΑΟΡ1Φ-Β35



7 

 

Πακέτο Εργασίας 6 (WP6) 

Δράση (Δ.6.2.5) Υλοποίηση Παραδοτέου μέσω του σχεδιασμού και δημιουργίας εκπαιδευτικού 
υλικού, ενός πακέτου εργαλείων για την περιήγηση και χρήση της διαδικτυακής πύλης που θα 
απευθύνεται σε όλους τους χρήστες και θα αφορά όλες τις λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης. 
Οργάνωση Δραστηριοτήτων, όπως  η παροχή σεμιναρίων για τους χρήστες με σκοπό την 
επίδειξη χρήσης της διαδικτυακής πύλης. 
 
Δράση (Δ.6.3.5) Συνεισφορά στην ανάλυση των επιπτώσεων (impact analysis) του βιώσιμου 
δικτύου στη Δυτική Ελλάδα μέσω του προσδιορισμού των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. : 

 Οικονομική επιρροή, ενεργειακή επιρροή, Αποδοχή/Ικανοποίηση χρηστών 

 Δυνητική επιρροή του έργου της περιοχής πέρα από τα γεωγραφικά της όρια. 
 
Δράση (Δ.6.4.5) Ανάπτυξη σχεδίου εγκαθίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ανταγωνιστικότητας 
Λιμένων  Ιταλίας-Ελλάδας (Center of Competitiveness), το οποίο θα παραμείνει εν λειτουργία 
μετά το πέρας του έργου και θα ωφελήσει το λιμένα και την ευρύτερη περιοχή επιρροής της 
Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. στο πλαίσιο προαγωγής της ανάπτυξης, οικονομίας, ενέργειας, 
επιχειρηματικότητας και ποιότητας ζωής. 
 
 

1.Για την καλύτερη διαχείριση των εργασιών των Πακέτων Εργασίας που αναλαμβάνει 
ο Ανάδοχος, κρίνεται αναγκαίο να λάβει υπόψη του ως πηγές κατεύθυνσης:  

(α)το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ»,  
(β)την προσφάτως εγκεκριμένη νέα έκδοση της application form με τις αλλαγές των 

εταίρων και τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών,  
(γ)τη διαδικτυακή διεύθυνση του έργου http://www.e-guideport.eu όπου τόσο ο 

Συντονιστής του έργου όσο και οι υπόλοιποι Εταίροι του έργου αναρτούν συχνά χρήσιμες 
πληροφορίες (κείμενα, τεχνικές αναφορές, παρουσιάσεις, κ.α.) σχετικά με την πορεία 
υλοποίησης του έργου σε όλα τα Πακέτα Εργασίας, καθώς και  

(δ)οτιδήποτε σχετίζεται με τα Πακέτα Εργασίας που θα δοθούν από τους Υπεύθυνους 
της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. για την καλύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου των προαναφερόμενων 
Δράσεων των παραπάνω Πακέτων Εργασίας του έργου. Στην προσπάθειά του αυτή ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να συνεργαστεί αποτελεσματικά με την Ομάδα Εργασίας του έργου από πλευράς 
Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. και με τους Υπεύθυνους Εταίρους των παραπάνω αναφερομένων Πακέτων 
Εργασίας. 

2.Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές του 
ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.          

3.Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρόχειρου διαγωνισμού ανέρχεται συνολικά στο  
ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (36.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
καθώς και των λοιπών νομίμων κρατήσεων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με 
τίτλο «INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE 
MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και 
εθνικούς πόρους κατά 25% στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία», με 
κωδικό αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8. 

4.Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την υλοποίηση των ανωτέρω 
δράσεων και σύμφωνα με τους όρους που θα περιγραφούν στη σύμβαση, μετά την ποσοτική & 
ποιοτική παραλαβή των προβλεπομένων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Για την πληρωμή ο προμηθευτής θα υποβάλλει κάθε δικαιολογητικό που προβλέπεται από την 
σχετική Νομοθεσία και απαιτείται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες. Η υλοποίηση των 
προβλεπομένων υπηρεσιών θα γίνεται σε συνεργασία με την ορισμένη Ομάδα Εργασίας του 
φορέα της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (Αριθ.Αποφ. 104566/7005/12-09-13 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας 
για το έργο GUIDEPORT» καθώς και αριθ. 161770/6686/24-11-2014 τροποποίηση αυτής), 
καθώς και με τους υπόλοιπους Υπεύθυνους Εταίρους του έργου. 
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5.Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για ενενήντα (90) 
ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον 
δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να 
αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά 
ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε 
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

6.Η σύνταξη των προσφορών πρέπει να είναι σύμφωνα με τον συνημμένο Οδηγό της 
Προκήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την επίδοση της  κατακυρωτικής απόφασης να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με την οποία θα  καθορισθούν τυχόν λοιπές λεπτομέρειες. Αν 
περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη 
σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 
394/96 (ΦΕΚ266/Α/96 «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»). 
  
 7.Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών την Δευτέρα 4 Maίου 2015 ώρα 11.00 π.μ. 
 Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. http://www.apd-
depin.gov.gr στη διαδρομή: http://www.apd-depin.gov.gr/index.php/εφημερίδα-
υπηρεσίας/προμήθειες-προκηρύξεις-συμβάσεις.html και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι 
τις 4 Maίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 26441 - Πάτρα, 2ος 
όροφος - Τμήμα Γραμματείας Δ/νσης Οικονομικού. 
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
  
 8.Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού και οι βασικές προδιαγραφές, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

9.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως δραστηριότητα 
συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας του θέματος και ειδικότερα : 

α.  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
β.   Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ.  Συνεταιρισμοί. 
δ.  Κοινοπραξίες. 

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ΄ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της 
Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 

10.Η υποβολή προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση, 
τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της προθεσμίας. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής 
η Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν. 

11.Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.apd-
depin.gov.gr (ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας —› Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις), στο 
δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ καθώς και στον ιστότοπο του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-
procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ. 
 12.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά 
στην ελληνική γλώσσα. 
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13.Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ανά στάδιο και η υλοποίηση της 
σύμβασης καθορίζονται στα παραρτήματα «Α΄» έως «Δ΄» που επισυνάπτονται στην παρούσα 
και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

4. 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

 
 

        Ε.Γ.Γ. 
                                                                                                                                Ο Προϊστάμενος 
                                                                                                                         Διεύθυνσης Οικονομικού 

 
 
 

                                                                                                                      Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο Γεν.Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
2. Γραφεία Γεν.Δ/ντών Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
3. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου (για δημοσιοποίηση στο 

δικτυακό τόπο της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) 
4. Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου σύμφωνα με την αριθ. 

47328/4316/11-4-2014 απόφαση της Γεν.Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. 
Π.Δ.Ε. & Ι.  

5. Ομάδα Εργασίας του έργου GUIDEPORT 
6. Υπόλογο του έργου GUIDEPORT 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ.  5/2015) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 
ΓΕΝIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης 
την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 
 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών (CPV: 85312320-8) 
του έργου « INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING 
GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT 
IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT» 
για το σύνολο των Πακέτων Εργασίας και των αντίστοιχων 
Δράσεων ως ακολούθως: 
α) Πακέτο Εργασίας 1 (WP1) < Διοικητική διαχείριση κ΄ 
Συντονισμός> (Δράση 1.2.5)  
β) Πακέτο Εργασίας 2 (WP2) <Πληροφόρηση & 
Δημοσιότητα>  (Δράση 2.3.5)  
γ) Πακέτο Εργασίας 4 (WP4) < Σχεδιασμός Ενιαίας 
Πρόσβασης και Διαδρομής στο Πλαίσιο Ασφάλειας και 
Βιωσιμότητας Πολυμορφικών Λιμένων>  (Δράση 4.1.5, 
Δράση 4.2.5, Δράση 4.3.5, Δράση 4.5.5) 
δ) Πακέτο Εργασίας 5 (WP5) <Ολοκλήρωση και Χρηστική 
/Τεχνική Εκτίμηση των Ενοποιημένων Πιλοτικών Υπηρεσιών 
(Δράση 5.1.5, Δράση 5.2.5, Δράση 5.3.5, Δράση 5.4.5, Δράση 
5.5.5) 
ε) Πακέτο Εργασίας 6 (WP6) <Βιωσιμότητα /Πρόσβαση/ 
Λειτουργικές Οδηγίες Πύλης, Εφαρμογή και 
Ανταγωνιστικότητα (Δράση 6.2.5, Δράση 6.3.5, Δράση 6.4.5) 
(ως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «Τεχνικό 
Δελτίο Έργου – Πακέτα Εργασίας/Δράσεων») 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Καταληκτική ημερομηνία έργου: 
30.09.2015 
Καταληκτική ημερομηνία ανά δράση των Πακέτων Εργασίας 
ως αναφέρονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «Τεχνικό Δελτίο Έργου 
– Πακέτα Εργασίας/Δράσεων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι τριάντα έξι  
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (36.800,00€), συμπ/νου ΦΠΑ & 
λοιπών νομίμων κρατήσεων. 
Ο εκάστοτε Φ.Π.Α βαρύνει τον φορέα και καταβάλλεται από 
την πίστωση του έργου. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατα 75% και εθνικούς 
πόρους κατά 25% στο πλαίσιο του διασυνοριακού 
προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία», με κωδικό 
αρ.(MIS):2013ΕΠ30180008-ΣΑΕΠ301/8 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εντός (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 8% 
επί της καθαρής συµβατικής αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 
64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός ισχύει 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 
σύμφωνα με Ν. 4013/2011 υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011)  
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ.  5/2015) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β΄» 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές πρέπει: 

α) να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 

αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

β) να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και 

μονογραμμένες από το διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον 

έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές 

έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.  

γ) να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε 

ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού,  που θα είναι μονογραμμένη, θα 

γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ"  και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων τυπωμένη είναι υποχρεωτική. 

δ) Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, τη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις 

ενδείξεις : 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη στο έργο με 
τίτλο «INTEGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE 
MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDEPORT» του 
εταίρου (5) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.&Ι. για το σύνολο των πακέτων εργασίας και 
των αντιστοίχων δράσεων ως ακολούθως: 
 
α) Πακέτο Εργασίας 1 (WP1) < Διοικητική διαχείριση κ΄ Συντονισμός> (Δράση 1.2.5)  
β) Πακέτο Εργασίας 2 (WP2) <Πληροφόρηση & Δημοσιότητα>  (Δράση 2.3.5)  
γ) Πακέτο Εργασίας 4 (WP4) < Σχεδιασμός Ενιαίας Πρόσβασης και Διαδρομής στο Πλαίσιο 
Ασφάλειας και Βιωσιμότητας Πολυμορφικών Λιμένων>  (Δράση 4.1.5, Δράση 4.2.5, Δράση 
4.3.5, Δράση 4.5.5) 
δ) Πακέτο Εργασίας 5 (WP5) <Ολοκλήρωση και Χρηστική /Τεχνική Εκτίμηση των 
Ενοποιημένων Πιλοτικών Υπηρεσιών (Δράση 5.1.5, Δράση 5.2.5, Δράση 5.3.5, Δράση 5.4.5, 
Δράση 5.5.5) 
ε) Πακέτο Εργασίας 6 (WP6) <Βιωσιμότητα /Πρόσβαση/ Λειτουργικές Οδηγίες Πύλης, 
Εφαρμογή και Ανταγωνιστικότητα (Δράση 6.2.5, Δράση 6.3.5, Δράση 6.4.5) 

 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

 

15PROC002710631 2015-04-16

ΑΔΑ: 79ΧΑΟΡ1Φ-Β35



12 

 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους: 

 

1. Ανεξάρτητος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»  

και περιλαμβάνει : 

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86/Α΄75 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

- Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση. 

- Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

- Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/07, κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Να δηλώνουν ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

- Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών. 

- Να δηλώνουν υπευθύνως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι η προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα με του όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν 

γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 
β. Οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό τεκμηριώνει :  
 

 Εμπειρία σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη 

έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαικά Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

 Εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία παρεμφερών έργων 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας από την ομάδα έργου 

 Οργανωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001-2008 ή ισοδύναμο σε ισχύ με 

πεδίο πιστοποίησης που κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνει «υπηρεσίες συμβουλευτικής 

και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα» 

 
 

2. Ανεξάρτητος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να βασίζεται στην 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτή αναπτύχθηκε ανωτέρω. 

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα των 

οποίων περιγράφονται στην συνέχεια: 

 

ΜΕΡΟΣ 1: Προσέγγιση του Έργου 

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου  

 Προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου 

 Αναφορά στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες 

 

ΜΕΡΟΣ 2: Μεθοδολογία, Μέσα, Φάσεις Υλοποίησης και Χρονοδιάγραμμα 

 Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης έργου 

 Τεχνικά μέσα και εργαλεία 

 Περιγραφή και ανάλυση του έργου σε Φάσεις και ανάλυση Φάσεων σε επιμέρους 

δραστηριότητες 

 Χρονοδιάγραμμα Gantt 
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ΜΕΡΟΣ 3: Οργάνωση και Ομάδα Έργου 

 Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης του διαγωνιζομένου 

 Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του διαγωνιζομένου (νομική μορφή, 

οργανόγραμμα, απασχολούμενο προσωπικό, αντικείμενο δραστηριοτήτων, τεχνική 

υποδομή) 

 Αναλυτικό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου 

 Γενική περιγραφή των λειτουργιών που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα ή 

ενότητες 

 Πρόταση του συστήματος διοίκησης έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει το σχήμα και τις 

σχέσεις των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση προς τα 

αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου 

 Κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, σύντομα 

βιογραφικά τους στοιχεία, αναφορά επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογα έργα και 

επισήμανση της θέσης τους ως προς το προηγούμενο οργανωτικό σχήμα, σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται στην ακόλουθη παράγραφο περί τεχνικής ικανότητας του 

διαγωνιζομένου 

 Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4: Τεχνική ικανότητα διαγωνιζομένου 

Οι προσφέροντες πρέπει κατ’ ελάχιστον: 

A) Να παρουσιάσουν αποδεδειγμένη πείρα με υποβολή σχετικού καταλόγου έργων και 

συγγραφικού έργου: 

- Στις διαδικασίες και στην υλοποίηση ανάλογων έργων με παρεμφερές αντικείμενο 

- Σε επιστημονικό και συγγραφικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του έργου 

- Από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και 

συγκεκριμένα σε έργα  ίδιου ή παρόμοιου αντικειμένου 

 

B) Να ορίσουν τον υπεύθυνο έργου καθώς και τα λοιπά μέλη της ομάδας έργου με την 

προϋπόθεση ότι κατέχουν εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με αυτή του 

αντικειμένου του προς ανάθεση έργου. Η ομάδα έργου προτείνεται να παρουσιαστεί σε 

πίνακα που ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο : 

 

Γ) Να υποβάλλουν κατάλογο των κυριοτέρων παραδόσεων και να έχουν αντικείμενο συναφές 

με αυτό της παρούσας διακήρυξης. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την ακόλουθη μορφή: 

- Για παραδόσεις που αφορούν σε έργα που εκτελούνται ή εκτελέστηκαν στο πλαίσιο 

Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων INTERREG ή Εδαφικής Συνεργασίας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Εταιρ.   .................................................................    

 

 

  

 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΛΗΡΩΣΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΘΕΣΗΣ 
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

       

       

 

- Για λοιπές παραδόσεις: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

       

       

 

 

Δ) Να υποβάλλουν κατάλογο των κυριοτέρων σχετικών έργων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών 

Προγραμμάτων, στα οποία ο διαγωνιζόμενος συμμετείχε ως εταίρος. Ο κατάλογος προτείνεται 

να έχει την ακόλουθη μορφή:   

 

 

Α/Α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΡΟΛΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

(ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

/ΕΤΑΙΡΟΣ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

        

        

 

3. Ανεξάρτητος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

 
Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αφορά το σύνολο των Πακέτων & Δράσεων   

που προκηρύσσονται με την παρούσα και περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

τον ακόλουθο πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Εταιρεία:  .............................   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(τιμές σε Ευρώ)  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 

ΦΠΑ 

(τιμές σε Ευρώ)  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(τιμές σε Ευρώ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ     

 

3.1 Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και 

ολογράφως. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά και ολογράφως) χωριστά ως ποσοστό 

και ως ποσό. 

3.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του 

Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η 

Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να θεωρήσει ότι ο πίνακας δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

ορισμούς της διακήρυξης και ότι είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως και να την 

απορρίψει στο σύνολο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης 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. 

3.3 Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ' όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, ακόμη και σε ενδεχόμενη ανάθεση νέων ή συμπληρωματικών υπηρεσιών, 

δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών 

συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

3.4 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών. 

 

 

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής τους ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και 

μονογράφονται τα πρωτότυπα επισυναπτόμενα έγγραφα κατά φύλλο (α΄ φάση). 

γ) Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της 

Τεχνικής Προσφοράς (β΄ φάση). 

δ) Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών και μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα 

στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην 

Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εις τριπλούν. 

 

1.  Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους ομάδων 

κριτηρίων. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει  

συντελεστή βαρύτητας 50%. 

2.  Η αξιολόγηση βασίζεται στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 
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3. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο 

Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

 

 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Α 
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
σ1 (70% )  

A1 

Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους 

και το αντικείμενο του έργου, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών 

και προτύπων για τη διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, 

χρονοδιάγραμμα, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της 

προσέγγισης  

30%  

A2 Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου, 

σαφήνεια της πρότασης  

20%  

A3 Αναφορά στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες 20% 

A4 Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του 

έργου σε σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και 

τη διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών  

 

20%  

A5 Εργαλεία υποστήριξης της προτεινόμενης μεθοδολογίας  10%  

B ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  σ2 (30% )  

B1 Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις 

απαιτήσεις του έργου, οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος 

συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση ρόλων, αποδεδειγμένη 

εμπειρία 

50%  

B2 

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Υπευθύνου του 

Έργου και του Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, 

συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου και γνώση των ιδιαιτεροτήτων 

των τοπικών συνθηκών 

50%  

 

4.  Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 50%. 

5.  Η αξιολόγηση βασίζεται στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 

6.  Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα βαθμό, από το 0 έως το 10, κάθε ένα από τα 

στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε μέλους για κάθε κριτήριο θα 

προκύψει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των επιμέρους στοιχείων 

κριτηρίου (υπό-κριτήρια), πολλαπλασιασμένων με τους αντίστοιχους συντελεστές 

βαρύτητας των επιμέρους στοιχείων του κριτηρίου (υπό-κριτήρια). 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών του 

συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της 

προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει το 

συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς (Β.Τ.Π.). Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η 

στρογγύλευση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
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Συντελεστής Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Τ.Π.) 

Η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς Β.Τ.Π. (όπως ορίσθηκε στην προηγούμενη παράγραφο) / 

μέγιστη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς που έλαβε κάποιος από τους προσφέροντες (Β.Τ.Π. 

max) 

Σ.Τ.Π. = Β.Τ.Π. / Β.Τ.Π. max 

 

Συντελεστής Οικονομικής Προσφοράς (Σ.Ο.Π.) 

           Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (ευρώ) Χ.Ο.Π. / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου 

(ευρώ) Ο.Π.Δ. Ευνόητο είναι ότι οι οικονομικές προσφορές λαμβάνονται υπόψη για σύγκριση 

χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Σ.Ο.Π. = Χ.Ο.Π. / Ο.Π.Δ. 

 

 

ΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) 

Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) προσφορών που θα δοθεί στον κάθε διαγωνιζόμενο και 

βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη προκύπτει από τον τύπο: 

 

Τ.Β.Α. = 100 Χ [(0.50 Χ Σ.Τ.Π.) + (0.50 Χ Σ.Ο.Π.)] 

 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη λαμβανομένων υπόψη μέχρι δύο (2) 

δεκαδικών ψηφίων με βάση τον ανωτέρω τύπο. 

Η συμφερότερη προσφορά είναι αυτή που θα λάβει μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης 

(Τ.Β.Α.). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό οικονομικής 

αξιολόγησης και σε περίπτωση ισοβαθμίας οικονομικής αξιολόγησης θα διενεργείται κλήρωση. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Ο 

Φορέας κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης δύναται να 

ματαιώσει το διαγωνισμό και ειδικότερα όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν την ματαίωσή του. 

 

 

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ 

αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/98(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετικό έγγραφο της, 

μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι 

δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων 

που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην Δ/νση Οικ/κού – 

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού. Η Δ/νση αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της 

γνωστοποιείται στους υποψηφίους η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. 

Όταν ο επιλεγείς υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 

αμέσως επόμενο στην κατάσταση των υποψηφίων.  

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ΄εξής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

 

V. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από τη Δ/νση 

Οικονομικού- Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. 

Για τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης 

εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του 

Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/95) και της Κ.Υ.Α. Αρ.Π1/525/2010 (ΦΕΚ218/Β/2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεμάτων 

αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

συμβάσεων. 

 

VI. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αξιολόγηση των παρεχομένων Υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

που έχει συσταθεί με την αριθ. 47328/4316/11-4-2014 απόφαση της Γενικής Δ/ντριας 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. - Π.Δ.Ε. & Ι. και την ορθή επανάληψη αυτής, μετά από 

εισήγηση της Ομάδας Εργασίας. 

VII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, 

β. κατά της συμμετοχής προσφέροντα στο διαγωνισμό,  και 
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γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 

του Π.Δ.118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00€). 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε. 

3741 – Παράβολα από κάθε αιτία). 
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                (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 5/2015) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ΄» 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 
Χαρακτηριστικά και Αντικείμενο Έργου 

 
Το έργο «GUIDEPORT: Integrated accessibility and routing guidance platform for safe multimodal transport in 
sustainable smart port and regions» υλοποιείται στα πλαίσια του Λειτουργικού Προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία 
2007-2013 και συγκεκριμμένα στον άξονα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».  
 
Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της πληροφόρησης και της παροχής οδηγιών των θέσεων που θα μειώσουν 
την κυκλοφοριακή συμφόρηση, η βελτίωση της πρόσβασης και η αύξηση της προστασίας και ασφάλειας των 
επιβατών και των φορτηγών αυτοκινήτων στους λιμένες και στις περιοχές εγγύς αυτών.  
 
Για την επίτευξη των στόχων του έργου «GUIDEPORT» θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πύλη και μια 
ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την αποφυγή 
καθυστερήσεων, τη μείωση των ατυχημάτων και του χρόνου αναμονής καθώς και τη δυνατότητα επιλογής της 
βέλτιστης διαδρομής πρόσβασης στους λιμένες. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι: 1. Επιλογή βέλτιστης διαδρομής για πρόσβαση στο λιμάνι και αποφυγή 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, 2. Προστασία και Ασφάλεια λιμανιού, 3. Δυνατότητα εντοπισμού της θέσεως του 
οχήματος εντός και εγγύς του λιμένα με μεγάλη ακρίβεια. 4. Ανίχνευση γεγονότων πιθανών καθυστερήσεων 
εντός και εγγύς του λιμένα.  
 
Για τους οδηγούς φορτηγών, η νέα πύλη θα παρέχει βελτιωμένη πληροφόρηση και οδηγίες σε πραγματικό 
χρόνο και θα υποστηρίζει μειωμένο συνολικό χρόνο μεταφοράς και κόστος μεταφερομένων αγαθών, 
βελτιωμένες συνθήκες μεταφοράς και αυξημένη ασφάλεια και προστασία για τα φορτία.  
 
Για τους χρήστες του αστικού δικτύου η πύλη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αστικής συμφόρησης, τη 
μείωση της μόλυνσης του αέρα και βελτιωμένη πρόσβαση σε παροχές δικτύου. 
 
Το έργο έχει ως στόχο να καταστήσει τις πύλες των λιμένων δελεαστικές στους επιβάτες και στις 
διαμετακομιστικές εταιρείες και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνικό επίπεδο. Αναμένεται 
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους των αστικών περιοχών κοντά στα λιμάνια, ως αποτέλεσμα των 
βελτιωμένων λειτουργιών του λιμένα, καλύτερη πρόσβαση και καθοδήγηση οχημάτων στο λιμάνι η οποία θα 
μειώσει το χρόνο έκθεσης σε καθυστερήσεις και της μόλυνσης ατμόσφαιρας. 
 
Για την επίτευξη των στόχων στο έργο συμμετέχουν δύο διοικητικές δομές γεωγραφικών περιοχών (Η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην Ελλάδα και η Περιφέρεια της Apulia 
στην Ιταλία), δύο μεγάλα λιμάνια (Πάτρας και Brindisi) και το Πανεπιστήμιο Πατρών το οποίο εξειδικεύεται στην 
ανάπτυξη, ολοκλήρωση και αποτίμηση ευφυών συστημάτων μεταφοράς.  
 
Και οι πέντε εταίροι εμπλέκονται σε πιλοτικές δράσεις του έργου στις δύο περιοχές και στην εγκατάσταση 
διαδικτυακής πύλης ευφυών συστημάτων μεταφοράς. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη σχεδίου εγκαθίδρυσης 
και λειτουργίας Κέντρου Συνδιαχείρισης Ιταλίας-Ελλάδας, το οποίο θα παραμείνει εν λειτουργία μετά το πέρας 
του έργου και θα ωφελήσει τον έκαστο λιμένα και την ΑΔ/ΠΔΕ&Ι.  

 
Πακέτα Εργασίας / Δράσεις του Έργου 

 

Πακέτο 
Εργασίας/Κωδικός 

Δράσεων 
 

Πακέτο Εργασίας/Τίτλος Δράσης Αρχή Τέλος 

Πακέτο Εργασίας 1 Διοικητική Διαχείριση και Συντονισμός 
 

01/03/2013 30/09/2015 

Δράση 1.1 Προετοιμασία Δραστηριοτήτων 01/03/2013 30/09/2015 
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Δράση 1.2 Συναντήσεις Εταίρων 01/03/2013 30/09/2015 

Δράση 1.3 Διαχείριση Έργου-Επίπεδο Εταίρων 01/03/2013 30/09/2015 

Δράση 1.4 Διαχείριση Έργου-Επίπεδα Έργου-Έναρξη 01/03/2013 30/06/2015 

Δράση 1.5 Διαχείριση Έργου-Επίπεδα Έργου-Πέρας 01/03/2013 30/09/2015 

Πακέτο Εργασίας 2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 
 

1/03/2013 30/06/2015 

Δράση 2.1 Ανάπτυξη Σχεδίου Διάχυσης 01/03/2013 30/06/2015 

Δράση 2.2 Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 01/05/2013 30/06/2015 

Δράση 2.3 Καλές Πρακτικές/Εφαρμογές Λύσεων και 
Παρουσίαση Έργου 

01/06/2013 31/05/2015 

Δράση 2.4 Πληροφορίες & Εργαλεία Δημοσιότητας & 
Υλικό 

01/06/2013 30/04/2015 

Πακέτο Εργασίας 3 
 

Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε 
Ανάγκες και Χαρακτηριστικά 

01/03/2013 30/04/2015 

Δράση 3.1 Ανάλυση SAR/ Αποτίμηση Υφιστάμενων και 
βέλτιστων ITS Λιμένων 

01/03/2013 30/04/2015 

Δράση 3.2 Ανάπτυξη Ενιαίων Αναγκών και Ορίων του 
Χρήστη 

01/03/2013 31/12/2014 

Δράση 3.3 Ανάπτυξη Ενιαίων Χαρακτηριστικών και 
Απαιτήσεων Συστήματος 

01/05/2013 31/12/2014 

Πακέτο Εργασίας 4 Σχεδιασμός Ενιαίας Πρόσβασης και 
Διαδρομής στο Πλαίσιο Ασφάλειας και 
Βιωσιμότητας Πολυμορφικών Λιμένων 

01/07/2013 30/06/2015 

Δράση 4.1 Ανάπτυξη Ενιαίου σχεδιασμού 
πλατφόρμας 

01/07/2013 31/05/2015 

Δράση 4.2 Σχεδιασμός Βέλτιστης Διαδρομής 
Πρόσβασης Λιμένα 

01/09/2013 30/06/2015 

Δράση 4.3 Σχεδιασμός Ασφάλειας και Προστασίας 
Συστήματος Λιμένα 

01/09/2013 30/06/2015 

Δράση 4.4 Σχεδιασμός Υψηλής Ακρίβειας Θέσης 
Οχήματος / Επιμελητεία Λιμένα 

01/09/2013 30/06/2015 

Δράση 4.5 Σχεδιασμός Λιμένα /  Ανίχνευση Επίπτωσης 
και Δεδομένων Εγγύς του Λιμένα 

01/09/2013 30/06/2015 

Πακέτο Εργασίας 5 Ολοκλήρωση και Χρηστική/Τεχνική 
Εκτίμηση των Ενοποιημένων Πιλοτικών 
Υπηρεσιών 

01/01/2014 30/09/2015 

Δράση 5.1 Ολοκλήρωση & Αποτίμηση Βέλτιστης 
Διαδρομής 

01/01/2014 30/09/2015 

Δράση 5.2 Ολοκλήρωση & Αποτίμηση Ασφάλειας και 
Προστασίας των Λιμενικών Συστημάτων 

01/01/2014 30/09/2015 

Δράση 5.3 Ολοκλήρωση & Αποτίμηση Υψηλής 
Ακρίβειας Θέσης Οχήματος 

01/01/2014 30/09/2015 

Δράση 5.4 Ολοκλήρωση & Αποτίμηση Ανίχνευσης 
Επίπτωσης και Δεδομένων Εγγύς του 
Λιμένα 

01/01/2014 30/09/2015 

Δράση 5.5 Πρόταση Βελτίωσης Ενιαίων Παροχών 
Λιμένα 

01/09/2014 30/09/2015 

Πακέτο Εργασίας 6 Βιωσιμότητα/ Πρόσβαση / Λειτουργικές 
Οδηγίες Πύλης, Εφαρμογή και 
Ανταγωνιστικότητα 

01/01/2014 30/09/2015 

Δράση 6.1 Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης & Ενέργειες για 
την Βιωσιμότητα της Πύλης 

01/01/2014 31/07/2015 

Δράση 6.2 Εκπαιδευτικό Υλικό & Ενέργειες για 
Ολοκληρωμένη Βιωσιμότητα 

01/04/2014 30/09/2015 

Δράση 6.3 Ανάλυση Βιωσιμότητας/ 
Πρόσβασης/Οδηγίες Δικτύου 

01/08/2014 30/09/2015 
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Δράση 6.4 Ανάπτυξη και Σχέδιο Λειτουργίας Ελλάδος-
Ιταλίας 

01/09/2014 30/09/2015 

 
Παραδοτέα ανά Πακέτο Εργασίας και Δράση του Εταίρου 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕ&Ι) 
 
 

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1) 

Παραδοτέο 
1.2.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 2,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Συναντήσεις εταίρων, συμβολή στη σύνταξη περιοδικών αναφορών φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, υποστήριξη διαχείρισης έργου.  

 

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2) 

Παραδοτέο 
2.3.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 5.500 € 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
31/05/2015 

 Υλοποίηση του Παραδοτέου μέσω της συγγραφής τεχνικών αναφορών κατόπιν συλλογής 
βέλτιστων πρακτικών που θα υλοποιηθούν στις Συναντήσεις Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών, από 
όλους τους Εταίρους. 

 Συμμετοχή  και ανάληψη εκ μέρους της  ΑΔ/ΠΔΕ&Ι παρουσίασης στα πλαίσια Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου που θα γίνει στη Μεσσηνία το Μάιο του 2015 

 

Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4) 

Παραδοτέο 
4.1.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 3,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
31/05/2015 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης  στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του ενοποιημένου συστήματος 

GUIDEPORT και στη συγγραφή τεχνικής έκθεσης που θα την παρουσιάζει. Η αρχιτεκτονική θα 

περιγράφει τα υποσυστήματα ασφαλείας, προστασίας, ανίχνευσης συμβάντος, αναγνώρισης θέσης 

οχήματος, πρόσβασης, πληροφόρησης και καθοδήγησης χρηστών (οδηγών και επιβατών) λιμένος και 

τις διασυνδέσεις του. Καθορισμός βέλτιστων (σε όρους λειτουργίας, λειτουργικότητας, 

ηλεκτροδότησης, ασφάλειας) σημείων για την εγκατάσταση ευφυών καμερών. Διερεύνηση 

συγκεκριμένων δυνατοτήτων για ασύρματη επικοινωνία των καμερών με το κέντρο ελέγχου. 

Επιβεβαίωση και επαλήθευση των επιλεγμένων πτυχών αρχιτεκτονικής και των δυνατοτήτων της. 

Παραδοτέο 
4.2.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 3,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/06/2015 

 Συνεισφορά σε Παραδοτέο μέσω συγγραφής τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν τον σχεδιασμό 

αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την καθοδήγηση των μετακινουμένων και μεταφορέων, 

στην γειτνιάζουσα περιοχή του λιμένα, προς την βέλτιστη διαδρομή ώστε να επιτυγχάνεται η 

απρόσκοπτη πρόσβαση λιμένος και η αποφυγή συμφόρησης εντός και εκτός λιμένος. Αναγνώριση 

των βέλτιστων κύριων διαδρομών για την α) πρόσβαση στο λιμένα, β) αποφυγή του λιμένα. Εκτίμηση 

των βέλτιστων μηνυμάτων καθοδήγησης (μέσω Πινακίδων Μεταβαλλόμενου Μηνύματος ή μέσω 

διαδικτύου) για την εξασφάλιση των παραπάνω. Υλοποίηση επικοινωνίας της πληροφορίας από τη 

βάση δεδομένων στην Πινακίδα Μεταβαλλόμενου Μηνύματος. 

Παραδοτέο 
4.3.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 2,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/06/2015 

 Σχεδιασμός Λιμένα /  Ανίχνευση Επίπτωσης και Δεδομένων Εγγύς του Λιμένα 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν την εξέλιξη των 

εργασιών και το αποτέλεσμα του σχεδιασμού των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την 

αναγνώριση θέσης οχήματος με υψηλή ευκρίνεια, με χρήση GPS, με σκοπό την υποβοήθηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος, καθώς  στη συλλογή δεδομένων 

σε περιοχές εγγύς του λιμένος 
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Παραδοτέο 
4.5.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 3,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/06/2015 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων περιγραφής του σχεδιασμού 
αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την ανίχνευση οδικών συμβάντων εντός και εκτός 
λιμένος, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του λιμένος. 

 Σχεδιασμός του συστήματος επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων του 
«Μετακινούμενου Συστήματος το οποίο συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα και ανιχνεύει 
συμβάντα (PSTDID)», στη βάση (διαμετακομιστή) δεδομένων. 

 

Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5) 

Παραδοτέο 
5.1.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 3,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Συμβολή στην υλοποίηση Παραδοτέου μέσω συντονισμού της συλλογής πληροφοριών από τους 
εταίρους και κατόπιν συγγραφής τεχνικών εκθέσεων που περιγράφουν την ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την καθοδήγηση των 
μετακινουμένων και μεταφορέων, στη γειτνιάζουσα περιοχή του λιμένα, προς την βέλτιστη 
διαδρομή ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση λιμένος και η αποφυγή συμφόρησης 
εντός και εκτός λιμένος σε πραγματικό χρόνο.  

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ανάπτυξη ολοκλήρωσης (όπως η ολοκλήρωση των δοκιμών 
και αποτελεσμάτων) και στην ανάπτυξη αξιολόγησης (όπως η αξιολόγηση των δοκιμών και 
αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο 
αξιολόγησης του έργου. 

Παραδοτέο 
5.2.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 2,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης  για την ένταξη των χρηστών και τεχνική αξιολόγηση των κανόνων 

ασφάλειας των λιμένων στην περιοχή της  Δυτικής Ελλάδας καθώς και των περιοχών γύρω από 

τους λιμένες,  σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο 

αξιολόγησης του έργου.  

Παραδοτέο 
5.3.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 1,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης  στην ανάπτυξης ολοκλήρωσης (όπως η ολοκλήρωση των δοκιμών 

και αποτελεσμάτων), των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την αναγνώριση θέσης 

οχήματος με υψηλή ευκρίνεια, με χρήση GPS, με σκοπό την υποβοήθηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος, και στην ανάπτυξη αξιολόγησης των (όπως 

η αξιολόγηση των δοκιμών και αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των 

ολοκληρωμένων δοκιμών και το πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου.  

Παραδοτέο 
5.4.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 3,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης  στην ανάπτυξης ολοκλήρωσης (όπως η ολοκλήρωση των δοκιμών 

και αποτελεσμάτων), των αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων για την ανίχνευση οδικών 

συμβάντων εντός και εκτός λιμένος σε πραγματικό χρόνο, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή 

λειτουργία του λιμένος, και στην ανάπτυξη αξιολόγησης των (όπως η αξιολόγηση των δοκιμών 

και αποτελεσμάτων) σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ολοκληρωμένων δοκιμών και το 

πρωτόκολλο αξιολόγησης του έργου. 

Παραδοτέο 
5.5.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 3,000€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης  στη συγγραφή τεχνικής αναφοράς (παραδοτέου) με προτάσεις 
βελτίωσης με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ενοποιημένου συστήματος ασφαλείας, 
προστασίας, ανίχνευσης συμβάντος, αναγνώρισης θέσης, πρόσβασης, πληροφόρησης και 
καθοδήγησης χρηστών (οδηγών και επιβατών) λιμένος. 
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Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6) 

Παραδοτέο 
6.2.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 2,100€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Υλοποίηση Παραδοτέου μέσω του σχεδιασμού και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, ενός 
πακέτου εργαλείων για την περιήγηση και χρήση της διαδικτυακής πύλης που θα απευθύνεται σε 
όλους τους χρήστες και θα αφορά όλες τις λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης. Οργάνωση 
Δραστηριοτήτων, όπως  η παροχή σεμιναρίων για τους χρήστες με σκοπό την επίδειξη χρήσης της 
διαδικτυακής πύλης. 

Παραδοτέο 
6.3.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 2,100€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

Συνεισφορά στην ανάλυση των επιπτώσεων (impact analysis) του βιώσιμου δικτύου στη Δυτική Ελλάδα 
μέσω του προσδιορισμού των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην ευρύτερη 
περιοχή επιρροής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι : 

 Οικονομική επιρροή, ενεργειακή επιρροή, Αποδοχή/Ικανοποίηση χρηστών 

 Δυνητική επιρροή του έργου της περιοχής πέρα από τα γεωγραφικά της όρια. 

Παραδοτέο 
6.4.5 

Προϋπολογισμός Εξειδικευμένου Εξωτερικού 
Συνεργάτη: 2,100€ 

Ημ/νια Παράδοσης*: 
30/09/2015 

 Ανάπτυξη σχεδίου εγκαθίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Ανταγωνιστικότητας Λιμένων  Ιταλίας-
Ελλάδας (Center of Competitiveness), το οποίο θα παραμείνει εν λειτουργία μετά το πέρας του 
έργου και θα ωφελήσει το λιμένα και την ευρύτερη περιοχή επιρροής της ΑΔ/ΠΔΕ&Ι στο πλαίσιο 
προαγωγής της ανάπτυξης, οικονομίας, ενέργειας, επιχειρηματικότητας και ποιότητας ζωής. 

  
*Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης ενδέχεται να τροποποιηθούν έπειτα από συμφωνία της 
Διαχειριστικής Αρχής και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, χωρίς να 
αλλάζει ο προϋπολογισμός του παραδοτέου. 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 5/2015) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Δ΄» 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα (Διεύθυνση) …………………………. 
Ταχ.Κώδικας                                                             Ημερομηνία έκδοσης    
Τηλέφωνο                                                                 ΕΥΡΩ  ……………………….  
FAX      

 
 
Προς 
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28, 26441 - ΠΑΤΡΑ 
 
 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 

 
Με την παρούσα επιστολή, σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ   

…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας (επωνυμία και διεύθυνση Υποψηφίου) 

………………………………………..……. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με τον 

αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 

……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το 

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

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από την ημερομηνία της απλής έγγραφης ειδοποίησής σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 

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

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών της Τράπεζάς μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

στο σύνολό τους το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 
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