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ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                  ΠΡΕΒΕΖΑ               27/8/2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :   82163/678 
           
                 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

                                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME 

GREECE – ITALY 

ΕΡΓΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
“Recording, documentation, promotion and distribution 
of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant 

products – Re.Herb» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ: 

Εξήντα εννιά  χιλιάδες ευρώ  

(69.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  κατά  75%  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). 
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  
GREECE – ITALY 2007‐2013 

με τον τίτλο: “Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and 
therapeutic herbs, plants and plant products” και ακρωνύμιο Re.Herb 

 
 
και εμπίπτει στον κάτωθι άξονα προτεραιότητας:  

Priority 1: Strengthening competiveness and innovation  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12 Σεπτεμβρίου 2013 
ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 
ΩΡΑ: 9:00 π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

 Σπηλιάδου 8 – Πρέβεζα ΤΚ 48100 
 

 
Υπεύθυνοι για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

Α. Παππάς, Θ. Κιτσαντάς- τηλ: 26823-60285 / Φ. Νάσης – τηλ. : 26823-60280 
Fax: 26823-60215 

e- mail: 
program@preveza.gr  
pappas@preveza.gr  

 
Διάρκεια του Έργου: από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι τη λήξη του έργου 

ήτοι 31/10/2013 ή 15 ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία μετά από 
παράταση. 
 

Προϋπολογισμός: € 69.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(56.097,56€ ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H Περιφέρεια Ηπείρου ‐ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με 

κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για τη 

δράση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΙΑΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΟΠΟΙΑΣ  ΘΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» του 

έργου  “RE.HERB”,  που  υλοποιείται  στα  πλαίσια  του  διμερούς  προγράμματος  Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα ‐ Ιταλία 2007‐2013». 

Το έργο “RE.HERB” – “Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and 

therapeutic  herbs,  plants  and  plant  products”/  «Καταγραφή,  τεκμηρίωση,  προώθηση  και 

διανομή  των  αρωματικών  και  θεραπευτικών  βοτάνων,  φυτών  και  φυτικών  παραγώγων»,  

χρηματοδοτείται  από  τον  Άξονα  1  του  διμερούς  προγράμματος  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής 

Συνεργασίας  «Ελλάδα  ‐  Ιταλία  2007‐2013»  –  Ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της 

καινοτομίας, και έχει ως στόχο την καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη των αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών και δένδρων που ενδημούν στην περιοχή  της δυτικής Ελλάδας και  της 

νότιας  Ιταλίας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη συστηματική και επιστημονική καταγραφή 

και  τεκμηρίωση  Ιστορικών,  Λαογραφικών στοιχείων,  παραδοσιακών  χρήσεων,  φαρμακευτικών 

ιδιοτήτων,  μεθόδων  παραγωγής,  συντήρησης,  καθώς  και  διανομής  των  προϊόντων  αυτών. 

Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει τη διενέργεια έρευνας για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

καταγεγραμμένων  αρωματικών  και  φαρμακευτικών  φυτών  και  δένδρων  με  στόχο  τον 

εμπλουτισμό  της παροχής  έγκυρων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς  τους παραγωγούς,  τους 

διανομείς  και  τους  καταναλωτές,  όπως  για  παράδειγμα  η  δυνατότητα  διεθνούς  κατοχύρωσης 

των παραδοσιακών αγαθών της περιοχής με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία. 

Το  έργο  RE.HERB,  θα  υλοποιηθεί    μέχρι  τις  31/10/2013  ή  μέχρι  τη  νέα  ημερομηνία  που  θα 

προκύψει ύστερα από πιθανή τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.  

Το  έργο    χρηματοδοτείται  κατά  75%  από  τα  ταμεία  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 

 

Άμεσοι και έμμεσοι στόχοι από την υλοποίηση του έργου Re.Herb είναι οι εξής: 

Η ολοκληρωμένη καταγραφή των επιλεγμένων αρωματικών και θεραπευτικών φυτών, η οποία 

να  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστο  την  επιστημονική  ονομασία  του  φυτού,  την  οικογένεια  στην 
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οποία  αυτό  ανήκει,  την  κοινή  και  πιθανόν  τοπική  του  ονομασία,  τις  συνήθεις  χρήσεις  σε 

παραδοσιακό και σύγχρονο πλαίσιο, καθώς και σχετικές εικόνες και βιβλιογραφικές πηγές.   

Η  ενημέρωση  των  πολιτών,  των  επιχειρήσεων  και  των  δημόσιων  φορέων  αναφορικά  με  το 

πλήθος των ευεργετικών ιδιοτήτων των αρωματικών και θεραπευτικών φυτών.  

Η προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Η  καλλιέργεια  εναλλακτικών  γεωργικών  προϊόντων  που  συνδυάζουν  χαμηλότερο  κόστος 

παραγωγής και υψηλότερη απόδοση ανά στρέμμα. 

Η  ανάπτυξη  μίας  ολοκληρωμένης  προσπάθειας  παροχής  συμβουλευτικών  και  καθοδηγητικών 

υπηρεσιών στους ενδιαφερομένους. 

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. 

Η ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ των δύο συμμετεχουσών περιοχών. 

Η  άρση  των  υφιστάμενων  χιλιομετρικών  περιορισμών  αναφορικά  με  την  ενημέρωση  των 

πολιτών, παραγωγών και επιχειρήσεων. 

 

 

Εταιρικό σχήμα:  

Στο  έργο  συμμετέχουν  σήμερα  συνολικά  4  εταίροι,  δημόσιοι  φορείς  και  φορείς  δημοσίου 

δικαίου, καθένας από τους οποίους έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου συνόλου 

εργασιών. 

Επικεφαλής (LP):  

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (GR) 

Εταίροι  

P2: Επαρχία του Ταράντο. (ΙΤ)  

P3: Περιφέρεια Ηπείρου\Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (GR) 

P4: Πανεπιστήμιο Πατρών  / Ελλάδα(GR) 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο  παρών  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  με  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και  σε 

συμφωνία  με  την  ισχύουσα  εθνική  νομοθεσία  και  με  το  σύνολο  των  κανονιστικών  διατάξεων 

που διέπουν  τη  ανάθεση,  σύναψη  και  εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών  του  τύπου 

της  προκηρυσσόμενης  με  το  τεύχος  αυτό  (Πρόχειρος  Διαγωνισμός),  έστω  κι  αν  δεν 

αναφέρονται ρητά. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με  

1. Τους  όρους  που  περιέχονται  στην  παρούσα  Προκήρυξη  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα 

σχετικά με πρόχειρους διαγωνισμούς για συγχρηματοδοτούμενα έργα στα παρακάτω : 

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α’/27‐12‐2010). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010)   “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 266150/10‐07‐2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως 

εν  προκειμένω  δύναται  να  ισχύουν  αναλογικά  ή  συμπληρωματικά,  και  κατά  μέρος  που  δεν  αντίκειται  στις 

διατάξεις του  Π.Δ. 60/2007, 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 

σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α')  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83), 

8. Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αρ.35130/739/2010 της 09‐08‐2010 (ΦΕΚ Β΄ 1291/11‐

08‐2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων 

που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

9. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρμογής του ΦΠΑ». 

10. 10. Ν. 3886/2010 ‐ Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας  με  την  οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου  1989  (L  395)  και  την  οδηγία 

92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

11. Την  οδηγία 2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  31ης Μαρτίου  2004 «Περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Επίσημη 

Εφημερίδα L 134 της 30.04.2004). 

12. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1422/2007  της  Επιτροπής  της  4ης  Δεκεμβρίου  2007,  για  την  τροποποίηση  των 

οδηγιών  2004/17/ΕΚ  και  2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  στα 

κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων. 

13. Τον Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ. 1080/2006  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1983/1999. 
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14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση 

του Κανονισμού 1260/1999. 

15. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ. 1828/2006  της  Επιτροπής  για  τη  θέσπιση  κανόνων σχετικά  με  την  εφαρμογή  του 

κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1083/2006  του  Συμβουλίου  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού 

(ΕΚ)  αριθ.  1080/2006  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που πρέπει  να αναλαμβάνουν  τα  κράτη μέλη σχετικά με  τις  παρεμβάσεις  των  διαρθρωτικών 

ταμείων» (Επίσημη Εφημερίδα L 130 της 31.05.2000), όπως ισχύει. 

17. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1564/2005  της  Επιτροπής  της  7ης  Σεπτεμβρίου  2005,  για  την  κατάρτιση 

τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών 

δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου. 

18. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  448/2004  της  Επιτροπής  της  10ης  Μαρτίου  2004,  για  την  τροποποίηση  του 

Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1685/2000  ο  οποίος  θεσπίζει  λεπτομερείς  κανόνες  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΚ) 

αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που 

συγχρηματοδοτούνται  από  τα  διαρθρωτικά  ταμεία,  και  για  την  κατάργηση  του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 

1145/2003. 

19. Το  επίσημο  κείμενο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  της  περιόδου  2007‐2013  “EUROPEAN  TERRITORIAL 

COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY”  (2007CB163PO060) που εγκρίθηκε με την E(2008)1132 / 28‐3‐

2008 Απόφαση της Επιτροπής . 

20. Την   αριθμ. 17/74/ 17‐10‐2011 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί   συμμετοχής  της Περιφέρειας 

Ηπείρου σε  Ευρωπαϊκά Προγράμματα μεταξύ  των  οποίων  και  το  εγκεκριμένο  για  χρηματοδότηση  έργο  του 

διμερούς  διασυνοριακού  Προγράμματος  ΕΛΛΑΔΑ‐ΙΤΑΛΙΑ  με  τίτλο  «Re.Herb»  “ Recording,  documentation, 

promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ”. 

21. Την εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής, το υπ’ αριθμ. Ι1.11.06 /31/1/2012 Σύμφωνο Χρηματοδότησης και το από 

23/12/2011  Συμφωνητικό  μεταξύ  των  εταίρων  του  έργου  «Recording,  documentation,  promotion  and 

distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products» με το ακρωνύμιο «Re.Herb» που 

χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ‐ΙΤΑΛΙΑ.  

22. Τις κατευθυντήριες γραμμές επιλεξιμότητας δαπανών πράξεων των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία» της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

23. Το  Π.Δ.Ε.  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  ειδικότερα  τη  Σ.Α.ΕΠ.  3188  ΤΡΟΠ  0  /15‐6‐2012  στην  οποία 

συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω έργο. 

24. Τις  υπ’  αριθμ.  Πρωτ  οικ407/38/7‐1‐11  (ΦΕΚ  130/Β’/9‐2‐11)  «Ορισμός  Αρμοδιοτήτων  Αντιπεριφερειαρχών 

Περιφέρειας  Ηπείρου»  και  6061/205/8‐2‐11(ΦΕΚ374/Β’/9‐3‐11)  «Μεταβίβαση  επιπλέον  αρμοδιοτήτων 

Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ηπείρου. 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

Το αντικείμενο της διακήρυξης αποτελούν τα παραδοτέα του έργου Re.Herb που αφορούν στην 

ανάπτυξη  της  ολοκληρωμένης  πλατφόρμας  ηλεκτρονικών  αγορών  για  την  προώθηση  και 

διάθεση  των  αρωματικών φυτών  όπως αναφέρεται  στο  αντίστοιχο  πακέτο  εργασίας WP4  της 

εγκεκριμένης  αίτησης  χρηματοδότησης  (Application  Form)  του  έργου,  η  οποία  και  αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Αναλυτικότερα,  αντικείμενο  του  παρόντος  διαγωνισμού  αποτελεί  η  προμήθεια  και 

εγκατάσταση  εξοπλισμού  και  λογισμικού  υποδομής  καθώς  και  η  προμήθεια‐ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης πλατφόρμας e‐market μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν και θα διατεθούν 

τα  αρωματικά  και  φαρμακευτικά  φυτά,  στην  Ελληνική  και  ξένη  αγορά.  Ειδικότερα,  η 

ανάπτυξη  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  αφορά  το  τμήμα  του  κατανεμημένου 

πληροφοριακού συστήματος του έργου ReHerb, που θα υλοποιηθεί και θα  εγκατασταθεί σε 

χώρο  της περιφέρειας Ηπείρου και θα διασυνδεθεί  και  θα συνεργάζεται  λειτουργικά με  τα 

τμήματα των υπολοίπων εταίρων LP: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, P2: Επαρχία του Ταράντο.  

Η δημιουργία υποδομής τεχνολογίας των πληροφοριών για την παροχή έγκυρης πληροφορίας 

προς  τους  παραγωγούς,  τους  διανομείς  και  τους  καταναλωτές  θα  προσφέρει  τη  δυνατότητα 

διεθνούς  κατοχύρωσης  παραδοσιακών  προϊόντων  με  σημαντικά  οφέλη  για  την  εθνική 

οικονομία. 

Μέσω του έργου και της επιστημονικής – ιστορικής έρευνας για τα φαρμακευτικά – αρωματικά 

φυτά αναμένεται να δοθεί νέα εμπορική διάσταση σε αυτά, να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον του 

κοινού  για  τα  παραγόμενα  του  τόπου  και  να  ενισχυθούν  παρεμφερείς  τοπικές  επιχειρήσεις, 

όπως οι τουριστικές. 

Τα  φαρμακευτικά  –  αρωματικά  φυτά,  αποτελούν  ένα  σημαντικό  κομμάτι  της  ελληνικής 

παραγωγής  το οποίο ως άγνωστο,  παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο. Η  κατοχύρωση  της 

ονομασίας, η δημιουργία ταυτότητας του προϊόντος θα συμβάλλει στην προώθηση και προβολή 

τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.  

Με  την  προτεινόμενη  πλατφόρμα  e‐market  προσφέρεται  η  δυνατότητα  στους  παραγωγούς 

τοπικών προϊόντων: 

•  Να προβάλουν  την αξία  και  ιδιομορφία  των  τοπικών προϊόντων  τους στο  κοινό  και  να 

αποκτήσουν διείσδυση σε νέες αγορές. 
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•  Να  διαθέτουν  τα  παραγόμενα  τοπικά  προϊόντα  τους  προς  πώληση  σε  ένα  ευρύτερο 

κοινό μέσω Διαδικτύου  

•  Να  αναπτύξουν  συνεργασίες  με  άλλες  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στην 

περιοχή  –  με  τη  μορφή  υπηρεσιών  Προσφοράς/  Ζήτησης  πρωτογενών  και  δευτερογενών 

προϊόντων, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική οικονομία. 

•  Να ενημερώνονται άμεσα για ευκαιρίες ανάπτυξης, συνεργασίας, χρηματοδότησης που 

παρέχονται στην περιοχή. 

Βασική  προτεραιότητα  του  προτεινόμενου  έργου  αποτελεί  η  ελεύθερη  συμμετοχή  όλων  των 

επιχειρήσεων  και  επαγγελματιών  της  περιοχής  –  οι  οποίοι  δραστηριοποιούνται  είτε  στον 

πρωτογενή  είτε  στον  δευτερογενή  τομέα  της  οικονομίας  ‐  στις ψηφιακές  εμπορικές  εκθέσεις. 

Εκεί  θα  μπορούν  να  παρουσιάζουν  και  να  διαθέτουν  ηλεκτρονικά  τα  προϊόντα  τους  σε  μια 

ευρεία βάση καταναλωτών, να τονίζουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά  και  επίσης  να  συμβάλλουν  στην  προώθηση  και  υποβοήθηση  της  τοπικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Για  τη  δικτύωση  και  την  ενδυνάμωση  των  συνεργιών  των  τοπικών  δρώντων  θα  παρέχονται 

υπηρεσίες  οι  οποίες  θα  έχουν  σαν  στόχο  την  παροχή  κινήτρων  και  των  κατάλληλων 

υποστηρικτικών μηχανισμών για τη δημιουργία νέων προϊόντων μέσω της σύνθεσης στοιχείων 

από διαφορετικές μονάδες.  Η πλατφόρμα e‐market  θα μπορεί  να  εξασφαλίσει  την  ευελιξία η 

οποία  θα  επιτρέψει  την  προσαρμογή  στο  ραγδαία  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον,  και  την 

επιβίωση  των  μικρών  επιχειρήσεων,  οι  οποίες,  μέσω  της  δικτύωσης,  θα  μπορέσουν  να 

ενισχυθούν σημαντικά.  Οι  τοπικοί  δρώντες θα  έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προσφοράς  και 

ζήτησης  πρωτογενών  ή  δευτερογενών  προϊόντων  καθώς  και  σε  υπηρεσίες  ηλεκτρονικού 

εμπορίου  B2B (business‐to‐busines).  Θα  δοθεί  έμφαση  στον  προληπτικό  χαρακτήρα  των 

υπηρεσιών  αυτών  με  στόχο  την  ενεργοποίηση  των  επωφελούμενων  αναφορικά  με  την 

αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών για συνεργίες. 

Τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση της πλατφόρμας e‐market θα ληφθούν 

υπ’  όψιν  οι  κατευθύνσεις  για  το  σχεδιασμό  πυλών  και  οι  προϋποθέσεις  και  σχεδιαστικές 

τάσεις  που  προτείνονται  από  το  Ελληνικό  Πλαίσιο  Παροχής  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  και  τα  Πρότυπα  Διαλειτουργικότητας  (www.e‐gif.gov.gr).  Σημαντική 

παράμετρος  της  πλατφόρμας  είναι  ότι  θα  υιοθετούνται  οι  αρχές  του  «Σχεδιάζοντας  για 

Όλους»  εντάσσοντας  προϋποθέσεις  και  όρους  προσβασιμότητας  σε  ΤΠΕ  για  άτομα  με 
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αναπηρία βασιζόμενες σε  διεθνώς αναγνωρισμένους  κανόνες  τις  οδηγίες προσβασιμότητας 

W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 

Ανάμεσα στα οφέλη του προτεινόμενου έργου, αξίζει να τονιστούν τα εξής: 

 Δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού χώρου προβολής και διάθεσης τοπικών προϊόντων 

 Καταγραφή των χαρακτηριστικών και διαδικασιών ποιότητας 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών προώθησης και διάθεσης 

 Μείωση κόστους διαφήμισης προϊόντων 

 Τόνωση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας 

 Καταγραφή,  αναγνώριση  και  αξιοποίηση  του  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  της 

περιοχής 

 Εξοικείωση καταναλωτικού κοινού με ηλεκτρονικές αγορές 

 Παροχή  κινήτρων  στους  επαγγελματίες  και  ενθάρρυνση  νέων  επαγγελματιών  / 

επιχειρηματιών  να  δραστηριοποιηθούν  σε  κάποιον  από  τους  ανταγωνιστικούς 

παραγωγικούς τομείς. 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  θα  αποκτηθεί  ο  κατάλληλος  εξοπλισμός  και  το  λογισμικό,  θα 

αναπτυχθούν οι εφαρμογές και θα διενεργηθεί εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση και 

λειτουργία του συστήματος.  

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του έργου χωρίζεται σε 3  φάσεις σε αντιστοιχία με τα παραδοτέα 

της εγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: 

Φάση 1 : Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής  

Φάση 2 : Ανάπτυξη εφαρμογής και υποσυστημάτων ολοκληρωμένης πλατφόρμας e‐market και  

ενοποίηση υποσυστημάτων 

Φάση 3: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και Έλεγχος λειτουργίας της ολοκληρωμένης πλατφόρμας 

 

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας 

διακήρυξης θα αποτελέσει  τμήμα ενός κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος.  Για  τις 

ανάγκες της παρούσας διακήρυξης όμως, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προσφέρουν 

συνολική τεχνική λύση που θα μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Στη φάση υλοποίησης ο 
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ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί προσαρμόσει την τεχνική του λύση  ή την τεχνική λύση άλλων 

εταίρων  ώστε  το  συνολικό  κατανεμημένο  σύστημα  να  δια‐λειτουργεί  σύμφωνα  με  όσα 

αναφέρονται παρακάτω. 

 

Τα παραδοτέα αναλύονται παρακάτω ως εξής: 

( W4 ) Ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών για την προώθηση και διάθεση των 

αρωματικών φυτών.  

4.1.1  Φάση  1:  Προμήθεια  εξοπλισμού  και  λογισμικού  υποδομής.  (Εκτιμώμενος 

προϋπολογισμός 4.500€) 

Στο  πλαίσιο  αυτής  της  φάσης  ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  παράδοση  και  εγκατάσταση  του 

εξοπλισμού  και  έτοιμου  λογισμικού  στους  χώρους  των  τελικών  εγκαταστάσεων  καθώς  και  τη 

διενέργεια δοκιμών παρουσία  της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί η άριστη 

λειτουργία  τους.  Ο  εξοπλισμός  και  το  βασικό  λογισμικό  θα  έχουν  επιλεγεί  για  άριστη 

συνεργασία με την προτεινόμενη λύση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ανάδοχος 

δικαιούται να ελέγξει την καταλληλότητα των χώρων της αναθέτουσας αρχής πριν την υποβολή 

προσφοράς και πάντως οφείλει να φροντίσει ο εξοπλισμός που θα προσφέρει να συνεργάζεται 

με  την υφιστάμενη κατάσταση. Ο ανάδοχος θα καλύψει  κάθε επιπλέον κόστος  για  την σωστή 

εγκατάσταση  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού  στους  χώρους  της  αναθέτουσας  αρχής.  Ο 

ανάδοχος  στην  τεχνική  του  προσφορά  μπορεί  να  προτείνει  εναλλακτικούς  τρόπους 

εγκατάστασης  του  παρεχομένου  εξυπηρετητή.  Ο  εξοπλισμός  και  το  λογισμικό  υποδομής 

αφορούν τα ακόλουθα: 

 Ένας  Εξυπηρετητής  Ολοκληρωμένης  Πλατφόρμας  e‐market  με  ανάλογο  λογισμικό 

συστήματος  (server), ο οποίος θα φιλοξενηθεί σε κατάλληλο χώρο  (computer room) που 

θα υποδείξει  τελικά η Αναθέτουσα Αρχή. Το λογισμικό συστήματος εξυπηρετητή θα έχει 

επιλεγεί για άριστη συνεργασία με το προτεινόμενο λογισμικό εφαρμογών. Το λογισμικό 

server θα συνοδεύεται από μέσο εγκατάστασης, άδεια χρήσης και από έντυπο αναλυτικό 

επίσημο  εγχειρίδιο  του  κατασκευαστή  ή  από  αναγνωρισμένο  εκδότη  που  θα  καλύπτει 

κάθε χαρακτηριστικό του λειτουργικού συστήματος (βιβλίο). 

 Κατάλληλο  λογισμικό  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων  (database  server)  εγκατεστημένο 

στον εξυπηρετητή. Το λογισμικό θα συνοδεύεται από μέσο εγκατάστασης, άδειες χρήσης 
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και από  έντυπο  επίσημο αναλυτικό  εγχειρίδιο  του  κατασκευαστή ή  από αναγνωρισμένο 

εκδότη, που θα καλύπτει κάθε χαρακτηριστικό του λογισμικού (βιβλίο). 

 Ένας  (1)  προσωπικός  υπολογιστής  (desktop  PC)  εφοδιασμένος  με  λειτουργικό  σύστημα 

απολύτως  συμβατό  με  τα  υπόλοιπα  συστήματα  και  το  τοπικό  δίκτυο  της  υπηρεσίας.  Το 

σύστημα θα είναι προρυθμισμένο και επαρκώς εξοπλισμένο ώστε να επιτρέπει άμεσα τη 

διαχείριση/ενημέρωση  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας. Το  λειτουργικό  σύστημα  θα 

συνοδεύεται από μέσο εγκατάστασης, άδεια  χρήσης και από έντυπο αναλυτικό επίσημο 

εγχειρίδιο  του  κατασκευαστή  ή  από  αναγνωρισμένο  εκδότη  που  θα  καλύπτει  κάθε 

χαρακτηριστικό του λειτουργικού συστήματος(βιβλίο). 

 

Παραδοτέο  4.1.1:  α)  Εξοπλισμός  εγκατεστημένος  και  πλήρως  λειτουργικός:  1  τεμάχιο 

εξυπηρετητής  βάσης  δεδομένων  και  εφαρμογών  και  απαραίτητα  συνοδευτικά,  1  τεμάχιο 

προσωπικός  υπολογιστής.  β)  Βασικό  λογισμικό  (μέσο  εγκατάστασης,  άδειες  χρήσης 

λειτουργικών συστημάτων για server και pc, εγχειρίδια) και Λογισμικό Υποδομής εγκατεστημένο 

(μέσο  εγκατάστασης,  άδειες  χρήσης,  εγχειρίδια).  Τα  παραδοτέα  θα  τηρούν  τις  προδιαγραφές 

των πινάκων συμμόρφωσης Α1 

  

4.1.4  Φάση  2:  Ανάπτυξη  εφαρμογής  και  υποσυστημάτων  ολοκληρωμένης  πλατφόρμας  e‐

market και  ενοποίηση υποσυστημάτων. (Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 60.000€) 

Αντικείμενο  της  παρούσας  φάσης  αποτελεί  η  ανάπτυξη  της  εφαρμογής  της  πλατφόρμας  e‐

market  και  των  υποσυστημάτων  της,  καθώς  και  ο  συντονισμός  που  απαιτείται  για  την 

ολοκλήρωση  της  ώστε  να  είναι  διαθέσιμη  προς  χρήση  και  λειτουργία.  Συγκεκριμένα,  ο 

Ανάδοχος, μετά την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και αφού εγκατασταθεί  το λογισμικό 

Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων θα αναλάβει: 

α)   Σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο, να προσαρμόσει το προσφερόμενο λογισμικό, 

αναπτύσσοντας  βάση  δεδομένων  (database  schema),  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  του 

κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος όπως υλοποιείται από του υπολοίπους εταίρους ή 

να σχεδιάσει και να αναπτύξει εξ ολοκλήρου τη Βάση Δεδομένων της πλατφόρμας e‐market.    

Τονίζεται  ότι  υπεύθυνος  για  τον  τελικό  σχεδιασμό  της  βάσης  δεδομένων  του  έργου 

είναι  ο  επικεφαλής  εταίρος  και  ο  αντίστοιχος  συνεργάτης  του. Πάντως  κατά  το  στάδιο  της 
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υλοποίησης  και  για  την  εξασφάλιση  της  δια‐λειτουργικότητας,  ο  ανάδοχος  μπορεί  να 

συνεργαστεί  με  του  αναδόχους  των  υπολοίπων  εταίρων  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες 

υλοποιώντας  τη  δική  του  τεχνική  λύση  ή  και  προσαρμόζοντας  υφιστάμενη  λύση  άλλων 

εταίρων ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό. 

  Ακόμη  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παραμετροποιεί/τροποποιεί  όταν  απαιτείται  τη  Βάση 

Δεδομένων  της πλατφόρμας e‐market  προκειμένου αυτή  να συνεργάζεται με  τα  τμήματα  των 

υπολοίπων εταίρων.  

Οι  υπηρεσίες  που  θα  αναλάβει  να  αναπτύξει/παραμετροποιήσει  ο  Ανάδοχος  σχετικά  με  την 

διαχείριση της Βάσης Δεδομένων είναι: 

‐ Υπηρεσία διαχείρισης περιεχομένου 

‐ Υπηρεσία συγχρονισμού της Βάσης Δεδομένων 

‐ Υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων  

‐ Διαχείριση Λογαριασμών 

‐ Υπηρεσία αναφορών της Βάσης Δεδομένων 

‐ Υπηρεσία εξισορρόπησης φορτίου της Βάσης Δεδομένων 

Οι υπηρεσίες αυτές θα αποτελέσουν βάση ώστε να σχεδιαστεί το επίπεδο της εφαρμογής και να 

αναπτυχθούν οι υπηρεσίες που θα υποστηρίζει η ολοκληρωμένη πλατφόρμα e‐market.  

Επιπλέον  ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  παροχή  υπηρεσιών  καταχώρησης  των 

δεδομένων στη βάση, ώστε αυτή να παραδοθεί πλήρης εγγραφών. Σε τελικό στάδιο πρέπει να 

καταχωρήσει  όλη  τη  διαθέσιμη  πληροφορία  από  τις  μελέτες  του  έργου.  (Ιδιότητες  φυτών, 

λαογραφικά στοιχεία, επιστημονικά στοιχεία κτλ) 

 

β)  Ο  Ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  τον  επικεφαλής  εταίρο  και  τον  αντίστοιχο  ανάδοχο  της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα αναλάβει την ανάπτυξη των απαραίτητων υποσυστημάτων της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων. Ο ανάδοχος, αφού οριστικοποιηθεί τη μορφή της βάσης 

δεδομένων,  οφείλει  να  αναπτύξει  εξ  ολοκλήρου  δική  του  τεχνική  λύση  ή  να  προσαρμόσει‐

εναρμονίσει  λογισμικό  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  πωλήσεων,  που  θα  συνεργάζεται  με  τον 

εξοπλισμό του επικεφαλής εταίρου ο οποίος θα έχει και το βάρος της συνολικής διαχείρισης του 

κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος.  
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Τονίζεται  ότι  υπεύθυνος  εταίρος  για  την  ανάπτυξη  του  υποσυστήματος  της  ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας  πωλήσεων  είναι  η  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  κατά  συνέπεια  ο  ανάδοχος  της 

παρούσας διακήρυξης.   Πάντως κατά το στάδιο της υλοποίησης και για την εξασφάλιση της 

δια‐λειτουργικότητας  και  ανεξάρτητα  από  την  προτεινόμενη  λύση,  ο  ανάδοχος  μπορεί  να 

συνεργαστεί  με  του  αναδόχους  των  υπολοίπων  εταίρων  και  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  να 

υλοποιήσει ή να προσαρμόσει υφιστάμενο λογισμικό δικό του ή των άλλων εταίρων ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό. 

 

Το λογισμικό e‐market περιλαμβάνει: 

Υποσύστημα διαχείρισης – προβολής Προϊόντων 

Το  υποσύστημα  θα  υποστηρίζει  λειτουργίες  διαχείρισης  και  προβολής  των  προϊόντων  της 

πλατφόρμας  e‐market  οι  οποίες  θα  αφορούν  λειτουργίες  προσθήκης,  επεξεργασίας  και 

διαγραφής των προϊόντων και των κατηγοριών που ανήκουν.  

Επιπλέον,  θα  υποστηρίζει  λειτουργίες  αποθήκης.  Τα  προϊόντα  θα  περιγράφονται  με 

διαφορετικά  σχήματα  μεταδεδομένων  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  περιγραφής  και  τεκμηρίωσής 

τους.  Τα  σχήματα  μεταδεδομένων  θα  πρέπει  να  είναι  σε  σύνταξη  XML  ή  να  τηρούνται  σε 

σχεσιακή βάση δεδομένων. Στις περιπτώσεις που προκύπτει το θέμα αναζήτησης και ανάκτησης 

ανάμεσα σε διαφορετικά σχήματα κωδικοποίησης, θα πρέπει είτε να μετατρέπεται ένα σχήμα 

μεταδεδομένων  σε  ένα  άλλο  (στο  οποίο  θα  γίνεται  η  αναζήτηση)  είτε  όλα  τα  σχήματα  να 

αντιστοιχούν σε ένα καθολικό σχήμα περιγραφής. 

Σε ό,τι αφορά  την προβολή πρέπει  να δημιουργηθεί  ενότητα προβολής κάθε προϊόντος με  τα 

δεδομένα  που  έχουν  καταχωρηθεί  για  αυτό  καθώς  και  τη  διαθέσιμη  φωτογραφία.  Από  την 

ενότητα  αυτή  θα  είναι  δυνατή  η  μετάβαση  στο  αντίστοιχο  υποσύστημα  για  την  ολοκλήρωση 

μιας παραγγελίας. 

Υποσύστημα διαχείρισης Παραγγελιών 

Το υποσύστημα θα υποστηρίζει  λειτουργίες  διαχείρισης  των παραγγελιών  της πλατφόρμας e‐

market,  με  δυνατότητα αλλαγής  κάθε  στοιχείου  αυτών  (προϊόντα,  τρόπος  αποστολής,  τρόπος 

πληρωμής,  κλπ).  Θα  παρέχει  τη  δυνατότητα  ενημέρωσης  του  πελάτη  για  την  αλλαγή 

κατάστασης μιας παραγγελίας με πρόσθετα στοιχεία όπως κείμενο ενημέρωσης κλπ. Επιπλέον, 

θα παράγει αναφορές που θα αφορούν πωλήσεις ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, συνολικά για 
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κάθε  προϊόν  ή  ξεχωριστά  ή  για  κάθε  προμηθευτή,  διανομέα  ή  παραγωγό.  Τέλος,  θα  παρέχει 

δυνατότητες όπως online/ offline τρόπους πληρωμής, προϋπολογισμός του συνολικού κόστους 

ανάλογα  την  ζώνη  ή  την  χώρα  προορισμού,  ορισμός  extra  κόστους  στα  δέματα  αποστολής 

ανάλογα το μέγεθος – βάρος, ορισμός extra κόστους (πχ κόστος αντικαταβολής) κ.α. 

Υποσύστημα διαχείρισης Προμηθευτών 

Το υποσύστημα θα υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης των προμηθευτών της πλατφόρμας e‐

market, όπως προβολή, διόρθωση, εισαγωγή και διαγραφή καθώς και σύνδεση με τα προϊόντα 

τους.  

Υποσύστημα διαχείρισης Πελατών 

Το  υποσύστημα  θα  υποστηρίζει  λειτουργίες  διαχείρισης  των  πελατών  της  πλατφόρμας  e‐

market, όπως προβολή, διόρθωση, εισαγωγή, διαγραφή πελατών.  

Υποσύστημα δικτύωσης Διανομέων και Παραγωγών 

Το υποσύστημα θα υποστηρίζει τη λειτουργία ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των παραγωγών 

και  των άλλων φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα με στόχο  την ενδυνάμωση  των 

συνεργασιών  της  τοπικής  οικονομίας.  Επιπλέον  θα  παρέχεται  προσωποποιημένη  ενημέρωση 

στους ενδιαφερόμενους. 

Η  τελική  πλατφόρμα  θα  ανακτά  πληροφορίες  από  τις  τρεις  βάσεις  δεδομένων  που  θα 

βρίσκονται εγκατεστημένες στον Πύργο, το Τάραντα και την Πρέβεζα, και θα τις παρουσιάζει 

μέσω μιας  κοινής, φιλικής προς  τον  χρήστη διεπαφής,  η  οποία θα βρίσκεται  δημοσίως στο 

Διαδίκτυο  μέσω  του web  εξυπηρετητή  ο  οποίος  θα  φιλοξενείται  στην  Περιφέρεια  Δυτικής 

Ελλάδας. Με  αυτόν  τον  τρόπο,  επιτυγχάνεται  κατανεμημένη  διαχείριση  περιεχομένου,  ενώ 

διατηρείται  η  κεντρική  διαχείριση  του  συστήματος.  Η  πλατφόρμα  θα  παρουσιάζει 

περιεχόμενο  σε  τρείς  γλώσσες,  Ελληνικά,  Αγγλικά  και  Ιταλικά.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να 

αναπτύξει‐προσαρμόσει  περιβάλλον  και  περιεχόμενο  όπου  απαιτείται  σε  Ελληνικά  και 

Αγγλικά.  Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση να προσαρμόσει το υλικό και το λογισμικό 

του τμήματος του κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος της περιφέρεια Ηπείρου ώστε 

αυτό να συνεργάζεται άριστα με τα υπόλοιπα τμήματα. 
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γ) Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Βιτρίνας 

Ο ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης των υποσυστημάτων ηλεκτρονικής πλατφόρμα πωλήσεων 

οφείλει  με  ιδιαίτερη  σπουδή  να  υλοποιήσει  υποσύστημα  Ηλεκτρονικής  Βιτρίνας  το  οποίο  θα 

παρουσιάζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε φυτό. 

Η ηλεκτρονική βιτρίνα πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο που θα κάνει δυνατή την λειτουργία της 

και  σαν  ανεξάρτητο  κομμάτι  λογισμικού  σε  συνεργασία  με  την  βάση  δεδομένων  των 

αρωματικών  και  θεραπευτικών φυτών  της  Ηπείρου.  Ο  σκοπός  είναι  να  μπορεί  η  ηλεκτρονική 

βιτρίνα  να  χρησιμοποιηθεί  σε  συνεργασία  με  τον  δικτυακό  τόπο  της  περιφέρειας  Ηπείρου  ή 

άλλου  δικτυακού  τόπου,  με  την  ενσωμάτωση  της  σ’  αυτόν  ή  μέσω  υπερσυνδέσμου.    Στην 

περίπτωση  υπερσυνδέσμου  ο  ανάδοχος  οφείλει  στην  τεχνική  του  λύση  να  προτείνει  και  να 

προμηθεύσει/παραμετροποιήσει  και  κατάλληλο  λογισμικό  (web  server,  cms,  κτλ)  ή  να 

προσφέρει υπηρεσία φιλοξενίας. 

Μεγάλη  σημασία  στην  υλοποίηση  του  συγκεκριμένου  υποσυστήματος  πρέπει  να  δοθεί  στο 

δημιουργικό κομμάτι  της ηλεκτρονικής βιτρίνας και  των εν γένει  εικαστικών χαρακτηριστικών, 

δεδομένου ότι πέραν της πληροφορίας που θα δίνεται στο χρήστη, αυτή πρέπει να λειτουργεί 

και  ως  διαφήμιση  για  τα  υποσυστήματα  πωλήσεων  και  το  έργο  ReHerb,  αλλά  και  για  την 

περιοχή  της  Ηπείρου  γενικότερα.  Έτσι  πρέπει  η  προτεινόμενη  λύση  να  περιλαμβάνει  χρήση 

γραφικών  και  multimedia  και  να  βασίζεται  σ’  ένα  σαφώς  προσδιορισμένο 

καλλιτεχνικό/δημιουργικό θέμα.  

Επίσης  το  υποσύστημα  βιτρίνας  πρέπει  να  μπορεί  να  λειτουργήσει  ως  μια  online 

εγκυκλοπαίδεια  βοτάνων  και φυτών  της Ηπείρου  με  κατ’  ελάχιστον  δυνατότητες  αναζήτησης, 

ταξινόμησης  ως  προς  ονομασία  αλλά  και  προς  ιδιότητες  και  χρήσεις.  Ακόμα,  ο  επισκέπτης‐

πελάτης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μορφών βιτρίνας, 

προσαρμόζοντάς  την  σύμφωνα  με  τις  πληροφορίες  που  επιθυμεί  να  βλέπει.  (Λίστα, 

Λεπτομέρειες, Κατηγορίες, Λαογραφικά στοιχεία, κτλ)  

Η ηλεκτρονική βιτρίνα θα πρέπει να υλοποιηθεί ως ένα πλήρως διακριτό υποσύστημα, εντελώς 

ξεχωριστό σε λειτουργικότητα και ύφος από το Υποσύστημα διαχείρισης – προβολής Προϊόντων 

με δυνατότητα όμως μετάβασης σε αυτό.  

Αναλυτική  πρόταση  του  υποψηφίου  αναδόχου  για  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  βάσης 

δεδομένων, της πλατφόρμας πωλήσεων και της ηλεκτρονικής βιτρίνας πρέπει να συνοδεύουν 

την τεχνική του προσφορά.  
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Περιγραφή  της  προτεινόμενης  τεχνικής  του  αναδόχου  για  την  εξασφάλιση  της  δια‐

λειτουργικότητας  των  τμημάτων  του  κατανεμημένου  πληροφοριακού  συστήματος,  της 

ασφάλειας  των  δεδομένων,  της  ασφάλειας  των  συναλλαγών  και  της  επικοινωνίας  των 

απομακρυσμένων τμημάτων της πλατφόρμας πρέπει να συνοδεύει την προσφορά του.  

Παραδοτέο 4.1.4: Ανάπτυξη των υποσυστημάτων της εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

πωλήσεων  και  προσαρμογή  τους  στο  πλαίσια  υλοποίησης  κατανεμημένου  πληροφοριακού 

συστήματος.  α)  Εγκατεστημένη  και  πλήρως  παραμετροποιημένη  βάση  δεδομένων  με 

καταχωρημένη όλη  τη διαθέσιμη πληροφορία.  (Πλήρης  έντυπη  τεκμηρίωση  του σχήματος  της 

βάσης δεδομένων, ηλεκτρονικό αντίγραφο της βάσης με τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί 

και  σχετικές  οδηγίες  ανάκτησης)  β)  Εγκατεστημένη  και  πλήρως  λειτουργική  πλατφόρμα 

ηλεκτρονικών  πωλήσεων  (e‐market).  (Πλήρης  έντυπη  τεκμηρίωση  της  ανάπτυξης  ή 

προασαρμογής  του  λογισμικού,  μέσο  εγκατάστασης  και  σχετικές  οδηγίες  για  την  πλήρη 

ανάπτυξη της εφαρμογής ή πλήρες ηλεκτρονικό αντίγραφο και μεθοδολογία ανάκτησης, άδεια 

χρήσης  στην  περίπτωση  χρήσης  βασικού  λογισμικού  e‐market)  γ)  Λογισμικό  ηλεκτρονικής 

βιτρίνας.  (Πλήρης  έντυπη  τεκμηρίωση  της ανάπτυξης  του  λογισμικού,  μέσο  εγκατάστασης  και 

σχετικές οδηγίες για την πλήρη ανάπτυξη της εφαρμογής ή πλήρες ηλεκτρονικό αντίγραφο και 

μεθοδολογία ανάκτησης).  

 

Τα  παραπάνω  παραδοτέα  θα  συνοδεύονται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  αναδόχου  όπου  θα 

δηλώνεται ότι για  το παρεχόμενο λογισμικό δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων και 

ότι παραχωρεί κάθε πνευματικό του δικαίωμα επί των παραδοτέων στην Περιφέρεια Ηπείρου ή 

θα προσκομίσει τη σχετική άδεια χρήσης. 

Τα παραδοτέα θα τηρούν τις προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης Α2. 

Τονίζεται ότι  τα παραδοτέα α) και β) γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον έχει εξασφαλιστεί η 

δια‐λειτουργικότητα των τμημάτων του κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος.  

Σε  περίπτωση  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν  υλοποιηθεί  το  τμήμα  του  κατανεμημένου 

πληροφοριακού  συστήματος  ευθύνης  του  επικεφαλής  εταίρου,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να 

παραδώσει  όλα τα παραδοτέα σε πλήρη λειτουργικότητα, χρησιμοποιώντας είτε το υπάρχον 

υλικό  είτε  οποιαδήποτε  άλλη  ορθή  τεχνική  λύση  και  χωρίς  καμία  επιπλέον  οικονομική 

απαίτηση.  
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4.1.5   Φάση  3:  Υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και  έλεγχος  λειτουργίας  της  ολοκληρωμένης 

πλατφόρμας. (Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 4.500€) 

Στη φάση αυτή ο ανάδοχος θα φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού της Π.Ε. Πρέβεζας 

και  κάθε  άλλου  ενδιαφερόμενου  με  την  χρήση  κατάλληλα  προετοιμασμένου  εγχειριδίου.  Στα 

πλαίσια  της  εκπαίδευσης  ή  και  ανεξάρτητα  θα  σχεδιαστούν  και  θα  εκτελεστούν  σενάρια 

ελέγχου  όλων  των  λειτουργιών  της  πλατφόρμας.  Παράλληλα  θα  φροντίσει  για  τις  τελικές 

ρυθμίσεις, διορθώσεις ή και αλλαγές στο λογισμικό της πλατφόρμας ώστε να επιτευχθεί άριστη 

λειτουργία  και  συνεργασία  με  τμήματα  του  κατανεμημένου  πληροφοριακού  συστήματος  των 

υπολοίπων εταίρων.  

Συγκεκριμένα θα διοργανωθεί εκπαίδευση‐παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος για 3 

ώρες  ανά  ημέρα  και  για  μέχρι  3  ημέρες.  Την  εκπαίδευση  θα  διοργανώσει  ο  ανάδοχος  με 

εκπαιδευτές  κατάλληλα  καταρτισμένους  και  κατά  προτίμηση  μέλη  της  ομάδας  έργου  που 

εργάζεται  για  την  υλοποίηση  της  πλατφόρμας.    Την  εκπαίδευση  μπορεί  να  παρακολουθήσει 

εκτός από στελέχη  (3‐4  άτομα)  της Π.Ε.  Πρέβεζας  και  κάθε  ενδιαφερόμενος άλλων φορέων ή 

παραγωγός  ή  μεταπωλητής.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ενημερώσει  και  συνδράμει 

ενδιαφερόμενους  για  την  εκπαίδευση/παρουσίαση  του  πληροφοριακού  συστήματος  ώστε  να 

προσέλθουν σ’ αυτή.  Η εκπαίδευση‐παρουσίαση της πλατφόρμας θα βασίζεται σε σενάρια που 

θα έχει σχεδιάσει και ελέγξει ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών συναντήσεων και 

θα  υλοποιηθεί  με  συγκεκριμένο  σχέδιο  μαθήματος‐παρουσίασης.  Κατά  τη  διάρκεια  της 

εκπαίδευσης‐παρουσίασης θα μοιραστούν εγχειρίδια οδηγιών στους συμμετέχοντες.  

Η  εκτέλεση  των  σεναρίων  ελέγχου  αποτελεί  υποχρέωση  του  αναδόχου  ανεξάρτητη  από  την 

εκπαίδευση. Ο ανάδοχος παρουσία των υπεύθυνων στελεχών της Π.Ε. Πρέβεζας και συμφώνα 

με  τις  υποδείξεις  τους  θα  παρουσιάσει  με  τη  βοήθεια  ειδικά  σχεδιασμένων  σεναρίων  την 

λειτουργικότητα  κάθε  υποσυστήματος  της  πλατφόρμας.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί 

οποιαδήποτε αστοχία σε αυτό το στάδιο εξυπακούεται ότι ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε κάθε 

ενέργεια  για  την    επίλυση  του  προβλήματος  και  την  εκ  νέου  εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  του 

σεναρίου  στο  οποίο  παρουσιάστηκε  πρόβλημα.  Θα  γίνει  ενημέρωση  τελικής  μορφής 

εγχειριδίου. 

Ο  ανάδοχος,  σε  συνεργασία  με  τους  υπολοίπους  εταίρους,  οφείλει  να  επιμεληθεί  της 

συγγραφής πλήρους αναλυτικού εγχειριδίου για την διαχείριση και χρήση της πλατφόρμας. Το 

πλήρες αναλυτικό εγχειρίδιο διαχειριστή θα τυπωθεί σε τουλάχιστον 3 αντίτυπα. Το εγχειρίδιο 
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θα  μεταφραστεί  όπου  απαιτείται  από  τα  Αγγλικά  στα  Ελληνικά.  Παράλληλα  θα  πρέπει  να 

προετοιμαστεί περιορισμένης έκτασης εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας (booklet) με σκοπό να 

δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αλλά και να αποσταλεί 

σε  δυνητικούς  χρήστες  ή  ενδιαφερόμενους,  προάγοντας  έτσι  και  τη  ενημέρωση  και  διάχυση 

σχετικά  με  το  έργο  ReHerb.  Θα  πρέπει  να  τυπωθούν  και  αποσταλούν  τουλάχιστον  200 

συνοπτικά εγχειρίδια. 

Αναλυτική  πρόταση  του  υποψηφίου  αναδόχου  για  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 

εκπαίδευση‐παρουσίασης  στους  ενδιαφερομένους  της  πλατφόρμας,  των  σεναρίων  ελέγχου 

και  του  εγχειριδίου  πρέπει  να  συνοδεύουν  την  τεχνική  του  προσφορά.  Πρόταση  για  την 

προσέλκυση και διευκόλυνση επαγγελματιών/χρηστών πρέπει να συνοδεύει την προσφορά. 

Παραδοτέα  4.1.5:  α)  Εκπαίδευση  προσωπικού‐παρουσίαση  της  πλατφόρμας  (Σχέδιο 

μαθήματος/παρουσιάσεων,  Λίστα  συμμετεχόντων,  εκπαιδευτικό  υλικό‐παρουσιάσεις, 

βιογραφικά  εκπαιδευτών).    Σενάρια  ελέγχου  υποσυστημάτων  πλατφόρμας  και  αναφορά 

ευρημάτων  β)  Αναλυτικό  Εγχειρίδιο  σε  τελική  μορφή  (3  αντίτυπα  και  ηλεκτρονικό  αρχείο), 

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήστη (200 αντίτυπα και ηλεκτρονικό αρχείο, λίστα παραληπτών).    

 

Άλλες υποχρεώσεις  

Ο  Ανάδοχος  θα  έχει  επιπλέον  και  πάντα  σε  συνδυασμό  με  τα  παραπάνω  παραδοτέα  τα 

ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις (τουλάχιστον): 

 Συνεχής,  τακτική  και  εποικοδομητική  συνεργασία  με  τους  αναδόχους  για  την  υλοποίηση 

των υπολοίπων τμημάτων του πακέτου της ολοκληρωμένης πλατφόρμας (W4,) προκειμένου 

να  τους  ενημερώνει  για  τον  δικό  του  προγραμματισμό  εργασιών  και  τις  απαραίτητες 

τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και  χωρίς προβλήματα ενοποίηση  των 

δομικών στοιχείων του έργου. Κυρίως, ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τον ομόλογο 

του ανάδοχο του πακέτου 4 του επικεφαλής εταίρου ο οποίος φέρει και την ευθύνη για την 

ενοποίηση  και  συνεργασία  των  γεωγραφικά  απομακρυσμένων  τμημάτων  του  έργου.  Ο 

ανάδοχος  δεσμεύεται  να  εναρμονίζει  κατά  το  δυνατό  την  τεχνική  του  λύση  και  τον 

προγραμματισμό  εργασιών  του  σε  συμφωνία  με  τις  ανάγκες  του  έργου  μετά  και  από 

υπόδειξη της υπηρεσίας.  

 Τακτική  και  εποικοδομητική  συνεργασία  με  τους  αναδόχους  για  την  υλοποίηση  των 

υπολοίπων  πακέτων  δράσεων  του  έργου( W1, W2, W3, W5, W6)  προκειμένου  να  τους 
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ενημερώνει για τα παραδοτέα του αλλά και να ενημερώνεται  για τα απαραίτητα σε αυτόν 

στοιχεία από τις υπόλοιπες δράσεις του έργου. Η επικοινωνία πρέπει να είναι  ουσιαστική 

και  ο  ανάδοχος  δεσμεύεται  να  εναρμονίζει  τον  προγραμματισμό  εργασιών  του  σε 

συμφωνία με άλλους αναδόχους μετά και από υπόδειξη της υπηρεσίας.  Έμφαση πρέπει να 

δοθεί  στην  συνεργασία  με  τον  ανάδοχο  δράσεων  δημοσιότητας  τον  οποίον  ο 

κατασκευαστής της πλατφόρμας οφείλει να ενημερώσει διεξοδικά. 

 Πλήρη  συμμόρφωση  με  τις  προδιαγραφές  για  τη  δημοσιότητα  που  θέτονται  από  το 

πρόγραμμα Greece‐Italy 2007 ‐ 2013  (http://www.interreg.gr) και τις σχετικές οδηγίες που 

έχουν  εκδοθεί  από  τη  Διαχειριστική  Αρχή  του  προγράμματος 

(http://www.interreg.gr/en/news/bilateral‐cooperation‐programmes/greece‐italy/461‐

greece‐italy‐information‐and‐publicity‐guidelines‐for‐project‐partners). Χρήση των επισήμων 

λογοτύπων του έργου όταν αυτά προσδιοριστούν.   Τονίζεται ότι παραδοτέα τα οποία δεν 

τηρούν τις ελάχιστες αυτές προδιαγραφές δεν γίνονται αποδεκτά. 

 Προγραμματισμός,  παρακολούθηση  και  επίβλεψη  όλων  των  εργασιών  σχετικών  με  την 

παρουσίαση της πλατφόρμας σε δυνητικούς χρήστες – εκπαίδευση χρηστών. (προετοιμασία 

παρουσιάσεων‐εκπαίδευσης,  εξασφάλιση  αίθουσας,  ομιλητών/συμμετεχόντων,  τεχνικού 

εξοπλισμού (ήχου –εικόνας) κτλ, σχεδιασμός έντυπου υλικού,  κτλ). Ο ανάδοχος στα πλαίσια 

της εκπαίδευσης παρουσίασης θα ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για την πλατφόρμα και 

το έργο REHERB ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και την εν γένει 

δημοσιότητα για τις δράσεις του έργου.  

 Μεταφράσεις  από  την  Αγγλική  και  στην  Αγγλική  παραδοτέων,  συμβάσεων  (ανεπίσημες), 

διαφημιστικού υλικού και λοιπών εγγράφων του έργου όπου και αν απαιτείται, δεδομένου 

ότι η Αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα του προγράμματος Ελλάδα ‐ Ιταλία. 

 

 

Διάρκεια έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης 

ανάθεσης μέχρι και τη λήξη του έργου  Re.Herb (31/10/2013) ή μετά από ενδεχόμενη παράταση, 

15 ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία λήξης και όπως θα καθοριστεί στη σύμβαση. 
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 69.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

των λοιπών κρατήσεων. 

 

3. ΤΟΠΟΣ   ‐  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

       ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  

ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ  ΩΡΑ 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Πρέβεζας  

Περιφέρεια Ηπείρου 

Π.Ε. Πρέβεζας 

Οδός Σπηλιάδου 8, 48100  Πρέβεζα 

12/9/2013  Πέμπτη  9:00 π.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής 

αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α.  

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο Έργων Πληροφορικής 

που  εντάσσονται  σε  Δράσεις  των  Συγχρηματοδοτούμενων  Προγραμμάτων  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Επιπλέον οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε βασικά αντικείμενα του 

έργου, δηλαδή στη διαχείριση  έργων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης 

ή/και  παρουσίασης.  Η  εμπειρία  αποδεικνύεται  από  σχετική  κατάσταση  έργων  στα  οποία  έχει 

συμμετάσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος ή τα μέλη της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει το  έργο.  

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο του 

παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω Γενικούς και Ειδικούς Όρους 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ‐ ΥΠΟΒΟΛΗ ‐ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι  προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένες σε δύο αντίγραφα (1 πρωτότυπο – 

1  αντίγραφο)  και  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Η  προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  αυτοπροσώπως 

από  τον  προσφέροντα  ή  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό  του  την  ημέρα  και  ώρα  του 

διαγωνισμού ή να σταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνση : 

Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 

Σπηλιάδη 8, Πρέβεζα 

Τ.Κ. 48100 

Ειδικά  για  τις  προσφορές  που αποστέλλονται  ταχυδρομικά,  με  ευθύνη  του αποστολέα,  αυτές 

πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία την προηγούμενη εργάσιμη από τη μέρα του διαγωνισμού 

και  να  λάβουν  πρωτόκολλο  από  το  Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη  Πρέβεζας.  Σε  περίπτωση 

καθυστέρησης ή μη πρωτοκόλλησης οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές στο διαγωνισμό. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

γ) Ο πλήρης τίτλος του έργου. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax, e‐mail) 

Μέσα στον φάκελο  της προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα σχετικά με  την προσφορά στοιχεία 

και ειδικότερα ως εξής: 

Στον  κυρίως  φάκελο  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η  εγγύηση 

συμμετοχής. 
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Επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι,  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών,  που  υποβάλλουν 

προσφορά,  θα  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  τεκμηριώνουν  την  τεχνική  και 

χρηματοοικονομική επάρκειά τους για την εκτέλεση του έργου.  

Κάθε  υποψήφιος  Ανάδοχος  προκειμένου  να  αποδείξει  την  τεχνική  και  χρηματοοικονομική 

ικανότητά του οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, εντός του κυρίου φακέλου της 

προσφοράς  μεταξύ  των  άλλων  και  χωριστό  φάκελο  "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ" με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο στοιχεία.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί ένωση, τα απαιτούμενα στην παρούσα 

παράγραφο στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι τα ακόλουθα: 

1. Στοιχεία  του  προσφέροντος  αναλυτικά  (Υποχρεωτικά:  όνομα/επωνυμία,  διεύθυνση, 

τηλέφωνο,  fax,  διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  όνομα  του αρμοδίου  εκπροσώπου 

για την προσφορά). (Μέχρι μια σελίδα Α4) 

2. Ιστορικό  και  κύρια  βήματα  ανάπτυξης  της  επιχείρησης.  Περιγραφή  της  επιχειρηματικής 

δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος δραστηριοτήτων). Περιγραφή του συνόλου των 

δραστηριοτήτων  του  προσφέροντος  που  σχετίζονται  με  το  αντικείμενο  του  έργου: 

αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο. (εν συντομία μέχρι δύο σελίδες) 

3. Ισολογισμούς τριών τελευταίων χρόνων ή διαχειριστικών χρήσεων για όσους έχουν από το 

νόμο υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, ή αντίστοιχα  οικονομικά στοιχεία για τους λοιπούς 

απ’ όπου να προκύπτει ότι ο μέσος κύκλος εργασιών είναι τουλάχιστον διπλάσιος από τον  

προϋπολογισμό του υπό ανάθεση Έργου χωρίς το ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο φορέας δεν 

έχει συμπληρώσει  τρεις διαχειριστικές  χρήσεις,  τα αιτούμενα στοιχεία  και ο μέσος  κύκλος 

εργασιών αφορά τις χρήσεις που έχουν συμπληρωθεί. 
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4. Κατάλογο των συναφών έργων με ενημέρωση τελευταίας πενταετίας (από το 2008 και μετά) 

του προσφέροντος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό,  ιδιαίτερα με αντικείμενο  την υλοποίηση 

έργων  νέων  τεχνολογιών  και  κυρίως  ανάπτυξης  πληροφοριακών  συστημάτων  κατά 

προτίμηση στα πλαίσια δράσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων. Από τον εν λόγω κατάλογο 

θα  πρέπει  να  προκύπτει  ότι  ο  Ανάδοχος  τα  πέντε  τελευταία  χρόνια  έχει  εμπειρία  σε  δύο 

τουλάχιστον έργα τα οποία να αφορούν στο παρακάτω αντικείμενο:  

Προμήθεια  υλικού‐λογισμικού,  σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  πληροφοριακού  συστήματος 

στα πλαίσια δράσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου.  

5. Ο κατάλογος πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή και να συνοδεύεται:  

  ‐  με  πιστοποιητικά  τα  οποία  έχουν  εκδοθεί  ή  θεωρηθεί  από  την  αρμόδια  αρχή  αν  είναι 

δημόσια υπηρεσία ή  

‐  με  τα αντίστοιχα παραστατικά ή  εφόσον δεν προβλέπεται  η  έκδοση παραστατικών ή δεν 

υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, 

με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος αν είναι ιδιωτικός φορέας.  

 

Α/Α  ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ (από‐

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ‐

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗ‐

ΡΙΩΣΗΣ 

                 

 

6. Η επιστημονική ομάδα του διαγωνιζομένου θα πρέπει να συντονίζεται από Πτυχιούχο ΑΕΙ με 

βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε νέες τεχνολογίες  (Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, 

κτλ) με τουλάχιστον 5ετή άσκηση επαγγέλματος και εμπειρία ως Υπεύθυνου Συντονιστή σε 

τουλάχιστον  δυο  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  κατά  την  τελευταία  πενταετία.  Στην 

επιστημονική ομάδα θα πρέπει να συμμετέχουν επίσης ειδικοί επιστήμονες σχετικοί με  το 

αντικείμενο  της  παρούσας  διακήρυξης  και  τουλάχιστον  (1)  ένας  με  τίτλο  ΑΕΙ  σε 

Οικονομικά/Λογιστικά,  (1)  ένας  πτυχιούχος  ΑΕΙ  με  τίτλο  σε 

Γεωπονικές/Περιβαλλοντικές/Οικολογικές  σπουδές,  ένας  (1)  πτυχιούχος  ΑΕΙ/ΤΕΙ  σε  Νέες 
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τεχνολογίες/Ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  ένας  (1)  απόφοιτος  ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ  με  αντικείμενο 

γραφιστική/σχεδίαση με χρήση Η/Υ. 

7. Αναφορά του τμήματος του έργου που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται υπεργολαβικά να 

αναθέσει  σε  τρίτους.  Το  τμήμα  αυτό  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερο  του  30%  του 

προϋπολογισμού  της  διακήρυξης.  Τεκμηρίωση  της  αποδοχής  συνεργασίας  με  κατάθεση 

αντίστοιχων δηλώσεων αποδοχής του. Επίσης αποδοχή εκτέλεσης υπηρεσιών σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσφέροντα.  Τονίζεται  ότι, επί ποινή απόρριψης, η 

εμπειρία  των  υπεργολάβων  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  απόδειξη  τεχνικής 

επάρκειας. 

 

 

Α.2 Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα των 

οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

ΟΜΑΔΑ Α. Συμφωνία με προδιαγραφές της Διακήρυξης ‐ Μεθοδολογία προσέγγισης & 

υλοποίησης του έργου 

ΟΜΑΔΑ Β. Υποστήριξη και Εγγύηση ‐ Οργάνωση και Διοίκηση του Έργου  

 

ΟΜΑΔΑ Α.  Συμφωνία με προδιαγραφές της Διακήρυξης  

Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης του έργου 

Η  ενότητα  αυτή  περιέχει  με  σαφήνεια  την  αναλυτική  περιγραφή  των  παραδοτέων  και  της 

μεθοδολογίας  με  την  οποία  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  σκοπεύει  να  υλοποιήσει  το  Έργο.  Η 

περιγραφή  πρέπει  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  σύντομη  και  εστιασμένη  στις  απατήσεις  της 

διακήρυξης.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί:  

1. Στην  αναλυτική  περιγραφή  ανά  εργασία/παραδοτέο,  στην  κατανόηση  και  αξιολόγηση  των 

στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου όπως αποτυπώνεται στην περιγραφή των παραδοτέων 

και στον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων. Στην τεκμηρίωση της 

περιγραφής των παραδοτέων της παρούσας διακήρυξης ανά φάση και παραδοτέο που θα 
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εστιάζει σε τελική μορφή, χαρακτηριστικά και ιδιότητες των τελικών παραδοτέων και όχι 

στην τεχνολογία και στις λεπτομέρειες υλοποίησης. (Κριτήριο Α1) 

2. Οποιοδήποτε  επιπλέον  στοιχείο  τεκμηριώνει  πληρέστερα  την  πρόταση  του  υποψήφιου 

Αναδόχου  και  απαντά  στις  επιμέρους  απαιτήσεις  που  τίθενται  στην  παρούσα  διακήρυξη, 

αλλά  και  στα  αντίστοιχα  κριτήρια  αξιολόγησης  (UML  Diagrams,  Screenshots,  σενάρια 

ελέγχου,  τεχνικά  φυλλάδια,  κτλ).  Αναφορά  σε  οποιοδήποτε  συγκριτικό  στοιχείο  που 

τεκμηριώνει  πλεονέκτημα  της  πρότασης  του  υποψηφίου  έναντι  πιθανών  ανταγωνιστικών 

προϊόντων. (Κριτήριο Α1) 

3. Στην  προσέγγιση  του  τρόπου  (μεθοδολογίας)  υλοποίησης  του  συγκεκριμένου  έργου  ή  την 

προσαρμογή  τυχών  τυποποιημένης  μεθοδολογίας  στα  μεγέθη  και  τις  απαιτήσεις  του 

συγκεκριμένου έργου.  Στην τεχνολογία  (software platform) που θα χρησιμοποιηθεί για την 

υλοποίηση παραδοτέων και την τεκμηρίωση καταλληλότητας/αναγκαιότητας χρήσης της στο 

συγκεκριμένο  έργο  (διαδικασίες,  εργαλεία  και  μέσα  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν 

στην  υλοποίηση  παραδοτέων). Στον  προτεινόμενο  τρόπο,  συνεργασίας  και  ανταλλαγής 

πληροφοριών με τους υπολοίπους εταίρους του έργου και τους ομόλογους αναδόχους του 

πακέτου τέσσερα  (W4) για την εξασφάλιση της από κοινού ανάπτυξης του κατανεμημένου 

πληροφοριακού συστήματος και της δια‐λειτουργικότητας, αλλά και σε μέτρα που λαμβάνει 

ο ανάδοχος  για  την σε  κάθε περίπτωση ανεξάρτητη ολοκλήρωση  του  τμήματος  του  έργου 

που προσφέρεται να αναλάβει. (Κριτήριο Α2) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β. Υποστήριξη και Εγγύηση  

Οργάνωση – Διοίκηση του Έργου 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει: 

Α) Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης δομής και οργάνωσης της λειτουργίας της Ομάδας 

Έργου  και των λοιπών Συνεργατών. (Κριτήριο Β1) 

Β)  Συμπληρωμένο  τον  Πίνακα  που  ακολουθεί  και  στον  οποίο  θα  δίνονται  αναλυτικά  στοιχεία 

απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. Στον εν λόγω Πίνακα 

θα  πρέπει  να  παρουσιάζεται  με  σαφήνεια  η  ομάδα  στελεχών  που  θα  απασχοληθεί  για  την 

υλοποίηση  των επί μέρους παραδοτέων ή πακέτων εργασίας  του έργου.  Για  το λόγο αυτό θα 
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ήταν σκόπιμη η παρουσίαση διακριτών πινάκων για επιμέρους παραδοτέα ή πακέτα εργασιών 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει αναγκαία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ‐ ΜΕΛΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Στέλεχος  Σπουδές/Ειδικότητα  Θέση στην Ο.Ε.  Καθήκοντα 

       

       

 

Σε  περίπτωση  ανάθεσης  τμήματος  του  έργου  σε  υπεργολάβους,  θα  πρέπει  να  διαμορφωθεί 

ξεχωριστός διακριτός πίνακας κατά το ανωτέρω πρότυπο. (Κριτήριο Β1) 

Γ)  Αναφορά  στο  χρόνο  εγγύησης  του  κατασκευαστή  και  του  αναδόχου  για  το  υλικό  και  το 

παρεχόμενο  βασικό  λογισμικό.      Αναφορά  στο  χρόνο  εγγύησης  για  το  παρεχόμενο  από  τον 

ανάδοχο Λογισμικό καθώς και στο χρόνο   Δωρεάν Συντήρησης του συνόλου των παραδοτέων, 

τουλάχιστον  ενός  έτους,  που  παρέχει  ο  ανάδοχος  καθώς  και  τον  τρόπο  που  τα  παρέχει. 

(Κριτήριο Β2) 

Δ) Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προσαρμοσμένο στις πραγματικές συνθήκες του 

έργου με πιθανό πέρας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 31/10/2013. (Κριτήριο Β3) 

 

Α.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται,  επί  ποινή  απορρίψεως,  σε  χωριστό  σφραγισμένο 

φάκελο σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας. 

Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” περιέχει έντυπο προσφοράς (επιστολή) με το συνολικό 

ποσό  σε  ΕΥΡΩ,  ολογράφως  και  αριθμητικά,  έναντι  του  οποίου  προτίθεται  να  εκτελέσει  ο 

υποψήφιος  το  Έργο  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  καθώς  και  χωριστά  το  ΦΠΑ  που 

αντιστοιχεί  με  των  υφιστάμενο  συντελεστή.    Επιπλέον  σε  χωριστό  έντυπο  πρέπει  να  υπάρχει 

σχετικός πίνακας προϋπολογισμού όπου η προσφερόμενη συνολική τιμή πρέπει να αναλύεται 

τουλάχιστον  σε  επίπεδο  παραδοτέων  όπως  φαίνονται  στην  ενότητα  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  της 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»  παραπάνω  και  σε  αντιστοιχία  με  τον  αναλυτικό  προϋπολογισμό  του  έργου 

(εγκεκριμένη αίτηση) : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

REHERB 

Δαπάνη/ Περιγραφή  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1    (4.1.1)  α)       

  β)       

2    (4.1.4)  α)       

  β)       

  γ)       

3    (4.1.5)  α)       

  β)       

Θα αναφέρεται ότι στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που θα 

βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  (και ΦΠΑ).  Τα  έντυπα  θα  είναι 

δακτυλογραφημένα  σφραγισμένα  και  υπογεγραμμένα  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  της 

εταιρίας.  

Υποβολή  της  οικονομικής  προσφοράς  κατά  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  συνεπάγεται  την 

απόρριψή της.  

Σημειώνεται  ότι  σε  τμηματικές  παραλαβές  οι  πληρωμές  προς  τον  ανάδοχο  θα  γίνονται  με 

βάση  ολόκληρο  το  ποσό  που  θα  αναγράφεται  στη  στήλη  ΣΥΝΟΛΟ  με  την  παραλαβή 

ολόκληρης  της  ποσότητας  της  αντίστοιχης  στήλης  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  στην  ίδια  γραμμή, 

αποκλειόμενης δηλαδή μερικής παραλαβής για το ίδιο παραδοτέο. 

 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η προσφορά   επί ποινή απορρίψεως πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω αναφερόμενα 

δικαιολογητικά  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  αντικατασταθούν  με  υπεύθυνη  δήλωση  και  την 

σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Επιπλέον  σε  υπεύθυνη  δήλωση  περί  αποδοχής  των  όρων  της  διακήρυξης  θα  αναφέρεται 

συγκεκριμένα ότι α) ο συμμετέχων (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος) έλαβε γνώση των γενικών όρων 
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της διακήρυξης και τους όρους διεξαγωγής του Πρόχειρου Διαγωνισμού και αποδέχεται αυτούς 

ανεπιφύλακτα  β)  θα  αναφέρονται  ο  χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς  120  ημέρες,  γ)ο  χρόνος 

παράδοσης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου μαζί με την πιθανή 

παράταση. 

 

B.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 

αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  ή  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος  από  αρμόδια 

Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό η κτηνοτροφικό 

επάγγελμα  που  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  μήνες  πριν  από  την  διενέργεια  του 

διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης. 

5. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 

B.2 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο  να 

προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό  της  κατά περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής Αρχής  της  Χώρας 

εγκατάστασης  τους,  περί  εγγραφής  τους  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.  

4. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης  

5. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  
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B.3 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων  (Β.1) και (Β.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, το οποίο όμως πρέπει να προσκομισθεί για 

το νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

B.4 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1),  (4) και (5) του εδ. Β.1. καθώς και απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου για το νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

B.5  ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  ένωση  και 

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου για τον εκπρόσωπο της 

ένωσης. 

 

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  αντιπρόσωπό  τους  υποβάλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

Επιπλέον Νομιμοποιητικά έγγραφα  

Οι  εταιρίες  και  οι  τα  λοιπά  νομικά  πρόσωπα  οφείλουν  να  προσκομίσουν  τα  σχετικά 

νομιμοποιητικά  έγγραφα,  όπως  το  Φ.Ε.Κ.  ίδρυσης  και  οι  τροποποιήσεις  του  (για 

διαγωνιζόμενους  με  μορφή  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο  αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του 

καταστατικού  του  διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεων  του  (για  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.), 

στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος  και  Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε.,  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. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την  προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε 
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προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Περιπτώσεις  προσφορών που παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης    δεν  

θα    απορρίπτονται  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αποκλίσεις  αυτές  δεν    αναφέρονται    στους  

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  και  η  προσφορά  θα 

απορρίπτεται. 

Επισημαίνεται ότι: 

Επί  ποινή  απορρίψεως,  οι  προσφορές  θα  πρέπει  να  αφορούν  στο  σύνολο  του  έργου  και 

προσφορές για την υλοποίηση μέρους ή τμήματος αυτού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Διευκρινήσεις  που  δίδονται  από  τους  προσφέροντας  οποτεδήποτε  μετά  τη  λήξη    του  χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινήσεις    δίδονται    μόνο    όταν    ζητούνται από συλλογικό όργανο  είτε  ενώπιον  του,  είτε 

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται    ότι    τις    διευκρινήσεις  που  δίδονται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα  στα  κράτη‐μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 

θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του 

συμμετέχοντος  για  ποσό  που  θα  καλύπτει  το 5%  της  αναλογικά  προϋπολογισθείσης  δαπάνης 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ύψους 3.450,00 €. 

Η εγγύηση πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον επί  ένα μήνα μετά  την λήξη  του  χρόνου προσφοράς 

που ζητάει η διακήρυξη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας  χωρίς Φ.Π.Α. 
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Για  την  καλή  εκτέλεση  της  συντήρησης  και  την  εγγύηση  λειτουργίας  των  παραδοτέων  της 

σύμβασης επί ένα έτος (κατ’ ελάχιστο) και τη συντήρηση του υλικού και λογισμικού, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος μετά την αποπληρωμή ολόκληρου του έργου και την προσωρινή παραλαβή 

του, να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 3 % της συνολικής συμβατικής αξίας  

μαζί με Φ.Π.Α. Κατά το χρόνο δωρεάν συντήρησης ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το υλικό και 

το  λογισμικό  του  έργου  (το  τμήμα  Π.Ε.  Πρέβεζας)  σε  άριστη  κατάσταση  λειτουργίας  χωρίς 

κανένα οικονομικό αντάλλαγμα. 

Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  προβλέπουν  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  τους  το 

οφειλόμενο  ποσό  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος  χαρτοσήμου.  Κατά  τα  λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.  

 

Δ. ΤΙΜΕΣ 

Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ, ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από  την  προσφορά δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  για  ολόκληρη 

την εργασία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές θα δίδονται ως έξης: 

• Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

• Ποσοστό Φ.Π.Α.  επί  τοις %  στο  οποίο  υπάγεται  το  είδος  (σε  περίπτωση  που  αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των  προσφορών. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα για 

την  τεκμηρίωση  των  προσφερόμενης  τιμής,  οι  δε  συμμετέχοντες    υποχρεούνται  να  παρέχουν 

αυτά. 
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Ε. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  μπορεί  να  γίνει  σε  δύο  δόσεις  με  την  οριστική  παραλαβή  των 

παραδοτέων που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο και όπως θα οριστεί με τη υπογραφή 

της σύμβασης. Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί πληρωμή :  

 Μέχρι το 40% της συμβατικής αξίας ως την 15/10/2013 

 και  το υπόλοιπο  της συμβατικής αξίας ως  την 30/10/2013  ή  σε περίπτωση παράτασης 

μέχρι ένα μήνα πριν το πέρας ολόκληρου του συγχρηματοδοτούμενου έργου Reherb. 

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤ.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δικαίωμα αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς διατηρούν μόνο οι υποψήφιοι που: 

α) πληρούν τις  προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής με βάση τα ανωτέρω (Α) περιγραφόμενα 

κριτήριο χρηματοοικονομικής και τεχνική επάρκειας.  

β)  έχουν  προσκομίσει  τα  ανωτέρω    (Β)  περιγραφόμενα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και 

κατακύρωσης. 

 

ΣΤ.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  Παραλαβής  του 

Έργου. Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την συμφερότερη Προσφορά η οποία θα προκύψει από 

την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των 

αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.  

Ο  όρος  ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  δεν  σημαίνει  την  προσφορά  με  το  μικρότερο  συνολικό 

κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση 

με την προσφερόμενη τιμή. 

Στην φάση αυτή θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης κάθε Ενέργειας, τα 

οποία  δίνονται  παρακάτω στο πεδίο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  και  ο 

υπολογισμός  του  Συνολικού  Βαθμού  Τεχνικής  Προσφοράς  (ΣΒΤΠ),  από  τον  οποίο  θα  κριθεί  η 

τεχνική αρτιότητα και καταλληλότητα της κάθε προσφοράς. 
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Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει 

με την μέθοδο που ακολουθεί. 

Η  κρίση  της  Επιτροπής  Διενέργειας/Αξιολόγησης  εκφράζεται  με  την  βαθμολόγηση  των 

αντίστοιχων υποκριτηρίων από αυτή. Επίσης η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

αιτιολογείται με έκθεση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης ως προς τα θετικά σημεία και 

τις αδυναμίες της πρότασης σε σχετικό έντυπο. 

Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό έως το 100 κάθε 

ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής. 

 Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι από 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς οι απαιτήσεις του έργου. 

 Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  τους  110  βαθμούς  για  τις  περιπτώσεις  που 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του έργου. 

 

Στην  συνέχεια  για  κάθε  ένα  κριτήριο  ο  βαθμός  της  Επιτροπής  Διενέργειας/Αξιολόγησης  θα 

πολλαπλασιαστεί  επί  τον  επιμέρους συντελεστή βαρύτητας  του  κριτηρίου,  για  να προκύψει ο 

βαθμός του κριτηρίου αυτού.  

Ακολούθως  θα υπολογιστεί  το  άθροισμα  των  βαθμών όλων  των  κριτηρίων  όλων  των  ομάδων 

κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε 

προσφέροντος.  

Η τεχνική  ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται, με το συνολικό 

βαθμό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ), που υπολογίζεται από τον τύπο:  

ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ / ΑΒΤΠmax * 100 

Όπου: ΑΒΤΠmax είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. 

 

 

ΣΤ.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η  αξιολόγηση  των  τεχνικών  στοιχείων  των  προσφορών  συνίσταται  στη  βαθμολόγηση  των 

κριτηρίων  με  τους  αντίστοιχους  συντελεστές  βαρύτητας.  Τα  κριτήρια  και  οι  αντίστοιχοι 

συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως εξής:  
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης του έργου  75 % 

Φάση 1  
Παραδοτέα 4.1.1 

10% 

Φάση 2  
Παραδοτέα 4.1.4 

35% 

Α1  Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων 
και ιδιαιτεροτήτων του έργου – 
Ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων αυτών 
στην προσέγγιση του έργου. (Αναλυτική 
περιγραφή ανά ενέργεια/παραδοτέο. 
Χαρακτηριστικά Ιδιότητες παραδοτέων. 
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 
τεκμηρίωσης της πρότασης του 
υποψηφίου αναδόχου.)  

Φάση 3 
Παραδοτέα 4.1.5 

10% 

Α2  Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης του έργου. 
Εξασφάλιση ποιότητας παραδοτέων ‐ Διαλειτουργικότητας 
(εργαλεία‐μέθοδοι‐διαδικασίες, οργάνωση παραδοτέων, 
οργάνωση συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών)  

20% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β  Υποστήριξη και Εγγύηση Οργάνωση και Διοίκηση του Έργου  25 % 
Β1  Δομή, οργάνωση, επιστημονική επάρκεια, πληρότητα και 

συμπληρωματικότητα και λειτουργία ομάδας έργου.  
10% 

Β2  Εγγύηση Υλικού και Λογισμικού‐ Χρόνος επιπλέον του έτους 
δωρεάν συντήρησης. 

10% 

Β3  Οργάνωση, συνοχή, χρονοπρογραμματισμός των εργασιών 
του έργου. 

5% 

  ΣΥΝΟΛΟ  100% 
Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:  

 Απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση της στις προδιαγραφές 

και  τις  ελάχιστες απαιτήσεις  του συγκεκριμένου κριτηρίου,  είτε δεν υφίσταται,  είτε θεωρείται 

ακατάλληλη  για  το  Έργο.  Μια  τέτοια  προσφορά  αποκλείεται  στο  στάδιο  της  τεχνικής 

αξιολόγησης. 

 Αποδεκτή ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει τουλάχιστον 

στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Μια 

τέτοια προσφορά αξιολογείται από τεχνικής απόψεως και συνεχίζει στο στάδιο της οικονομικής 

αξιολόγησης. 

 

ΣΤ.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για  κάθε  υποψήφιο  ανάδοχο  θα  υπολογιστεί  ο  Σχετικός  Βαθμός  Οικονομικής  Προσφοράς 

(ΣΒΟΠi), ως εξής:  

ΣΒΟΠi = (ΟΠmin) / (ΟΠi) * 100 
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Όπου: ΟΠmin είναι η μικρότερη ύψους Οικονομική Προσφορά που Αξιολογήθηκε, και ΟΠi είναι 

η Οικονομική Προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου. 

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  προκρίνεται  η  προσφορά  με  τον  μεγαλύτερο  βαθμό  τεχνικής 

αξιολόγησης.  Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών. 

Επί  ποινή  απορρίψεως,  στην  περίπτωση  μέσης  έκπτωσης  (ή  έμμεσης  έκπτωσης,  μέσω  της 

αύξησης ποσοτήτων), που ξεπερνά κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το μέσο όρο των εκπτώσεων 

όλων  των  αποδεκτών  διαγωνιζομένων  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  (ΜΟ+10%),  ο 

υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει πλήρως και αναλυτικά 

την  προσφερόμενη  τιμή  δεδομένου  ότι  αυτή  θεωρείται  ασυνήθιστα  χαμηλή  (Π.Δ.  60/2007, 

άρθρο  52)  στα  πλαίσια  υλοποίησης  του  συγκεκριμένου  έργου.  Η  αιτιολόγηση  θα  πρέπει  να 

περιλαμβάνει  τουλάχιστο  κοστολόγηση  όλων  των  παραδοτέων,  κοστολόγηση  των 

ανθρωποωρών, εκτίμηση του φορολογικού βάρους για τον ανάδοχο. 

Σημειώνεται  ότι  οι  οικονομικές  προσφορές  που  προσφέρουν  έκπτωση  μεγαλύτερη  του 

παραπάνω  ορίου  θα  γίνουν  αποδεκτές  μόνο  στην  περίπτωση  στην  οποία  υπάρχει  επαρκής 

τεκμηρίωση  από  την  πλευρά  του  υποψηφίου  αναδόχου  και  η  επιτροπή  διενέργειας  του 

διαγωνισμού κρίνει με βάση την τεκμηρίωση αυτή, ότι η έκπτωση είναι απόλυτα αιτιολογημένη. 

 

ΣΤ.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στην φάση αυτή, η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, αφού λάβει υπόψη της 

τη  βαθμολογία  των  Τεχνικών  Προσφορών  και  των  Οικονομικών  Προσφορών,  προβαίνει  στην 

τελική  αξιολόγηση  των  προσφορών  για  το  έργο  κατά  φθίνουσα  τάξη  με  τον  υπολογισμό  της 

συμφερότερης Προσφοράς. 

Η Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:  

ΑΠ = (ΣΒΤΠ * 0,80) + (ΣΒΟΠ * 0,20) 

Με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές, οι προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων θα καταταχθούν 

κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ. Η τελική έγκριση των πινάκων κατάταξης και η ανάθεση του 

έργου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηπείρου. 

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  προκρίνεται  η  προσφορά  με  το  μεγαλύτερο  βαθμό  Τεχνικής 

Προσφοράς. 
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Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ζ.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία  και ώρα  που  προβλέπεται  από  την  Προκήρυξη.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή 

φθάνουν  ταχυδρομικώς  στην  Επιτροπή  μετά  την  κατά  τα  ανωτέρω  καταληκτική  ημερομηνία 

υποβολής,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  Αναθέτουσα  αρχή  για  να 

επιστραφούν στους δικαιούχους ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

Η  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών  των  συμμετεχόντων  πραγματοποιείται  σε  δύο 

στάδια: 

1. Αρχικά  σε  δημόσια  συνεδρίαση  γίνεται  η  αποσφράγιση  των  κυρίως  φακέλων  των 

προσφορών,  καθώς και  των φακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται από τα μέλη 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ανά φύλλο.   

Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  προβαίνει  στον  έλεγχο  των  εγγυητικών  επιστολών 

συμμετοχής, της πληρότητας των δικαιολογητικών και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής.  

Οι  προσφορές  που  απορρίπτονται  σε  αυτή  τη  φάση  δεν  συνεχίζουν  στην  επόμενη  φάση 

αξιολόγησης και οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  επιστρέφονται στους δικαιούχους ή 

στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Εν  συνεχεία  σε  κλειστή  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  ακολουθεί  το  στάδιο  αξιολόγησης  των 

φακέλων με  την  ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  σταδίου  αυτού  συντάσσεται  το  αντίστοιχο  Πρακτικό  της 

Επιτροπής, το οποίο αποτελεί την εισήγηση της Επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους με  fax. Μετά την 

άπρακτη  παρέλευση  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφυγών  ή  την  εξέταση  τυχόν 

υποβληθεισών, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 
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προσφορών και ενημερώνει  (με  fax ή e‐mail)  τους Διαγωνιζόμενους, αν αυτό δεν έχει γίνει  

σε προηγούμενη επικοινωνία. 

2. Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δημόσια 

συνεδρίαση,  αφού  κληθούν  ως  ανωτέρω  οι  Διαγωνιζόμενοι.  Στη  φάση  αυτή  συμμετέχουν 

μόνο οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης. Όλα 

τα  στοιχεία  της  οικονομικής  προσφοράς  μονογράφονται  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού ανά φύλλο.   Στη συνέχεια ελέγχονται τα στοιχεία της οικονομικής 

προσφοράς.  

Μετά  το  πέρας  της  αξιολόγησης,  εφ’  όσον  διαπιστωθεί  η  τήρηση όλων  των απαιτούμενων 

όρων  σύμφωνα  με  την  παρούσα  προκήρυξη,  υπολογίζεται  η  πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη προσφορά και αναδεικνύεται  ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση. Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει τον 

τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζόμενων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, από τον 

οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του διαγωνισμού. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  σταδίου  αυτού  συντάσσεται  το  αντίστοιχο  Πρακτικό  της 

Επιτροπής,  το  οποίο  αποτελεί  την  εισήγηση  της  Επιτροπής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή.  Η 

εισήγηση συνοδεύεται από τα (επικαιροποιημένα αν απαιτείται) δικαιολογητικά συμμετοχής 

και κατακύρωσης του προτεινόμενου αναδόχου. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους με  fax. Μετά την 

άπρακτη  παρέλευση  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφυγών  ή  την  εξέταση  τυχόν 

υποβληθεισών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προχωράει  στην  οριστική  ανάθεση  του  έργου  στον 

Ανάδοχο με την αποστολή της σχετικής έγγραφης Ανακοίνωσης Ανάθεσης.  

 
 
Ζ.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με το περιεχόμενο των 

άλλων προσφορών, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 19 παρ. 5 Π.Δ.118/2007, μπορούν να το 

πράξουν  παρουσία  της  Επιτροπής  και  κατόπιν  συνεννοήσεως  με  αυτήν  το  πολύ  εντός  δύο 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποσφράγισης. 
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Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ’ αυτόν, και 

της  νομιμότητας  της  διενέργειάς  του  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  υποβάλλεται  στην 

αρμόδια επιτροπή εγγράφως ως εξής: 

• Κατά  της διακήρυξης  του διαγωνισμού, μέσα στο μισό  του  χρονικού διαστήματος από  τη 

δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των 

προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζεται και οι ημερομηνίες 

δημοσίευσης της διακήρυξης και υποβολής προσφορών. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή 

ανακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, που γνωμοδοτεί στην 

Αναθέτουσα  Αρχή  και  η  σχετική  απόφαση  εκδίδεται  το  αργότερο  πέντε  (5)  εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Κατά  των πράξεων ή παραλείψεων  της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν  την συμμετοχή 

οποιουδήποτε συμμετέχοντα 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  το  αρμόδιο  όργανο,  που  γνωμοδοτεί  στην 

Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση  απόφασης.  

• Κατά  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  μέσα  σε 

χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  προσφέρων 

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 το αρμόδιο όργανο, που γνωμοδοτεί 

στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και εκδίδει την σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

• Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή υποβάλλονται εκτός των 

προθεσμιών που αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές. 

• Η  σχετική  απόφαση  επί  της  ενστάσεως  κοινοποιείται  στους  ενιστάμενους  χωρίς  υπαίτια 

καθυστέρηση  της  Υπηρεσίας.  Οι  ενιστάμενοι  λαμβάνουν  πλήρη  γνώση  της  σχετικής 
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απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, 

με φροντίδα τους.  

 

Θ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές που δεν πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στην 

περιγραφή  τεχνικών  χαρακτηριστικών  του  έργου  (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  ή  δεν 

συνοδεύονται  από  θετικά  συμπληρωμένους  Πίνακες  Συμμόρφωσης  απορρίπτονται  ως 

απαράδεκτες. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αποκλίσεις  αυτές  δεν  αναφέρονται  στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται  επουσιώδεις από  την αρμόδια Επιτροπή. Η επιτροπή,  κατά 

την  κρίση  της,  δικαιούται  να  ζητήσει  από  τους  υποψηφίους  διευκρινήσεις  επί  ασαφειών  ή 

επουσιωδών αποκλίσεων.  

Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται  και  οι  προσφορές  οι  οποίες  κατά  τη  γνώμη  της  Επιτροπής 

Αξιολόγησης    είναι  αόριστες  ή  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και προδιαγραφές της προκήρυξης. 

Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  και  η  προσφορά  θα 

απορρίπτεται. 

Αντιπροσφορές  (όπως  διαφοροποίηση  μεταξύ  οικονομικής  και  τεχνικής  προσφοράς,  κλπ)  δεν 

γίνονται  δεκτές  σε  καμία  περίπτωση  και  σε  καμία  φάση  του  διαγωνισμού.  Σε  περίπτωση 

υποβολής τους οι προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου και προσφορές για την υλοποίηση 

μέρους ή τμήματος αυτού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ασυνήθιστα  χαμηλές  οικονομικές  προσφορές  που  δεν  αιτιολογούνται  θα  απορρίπτονται  ως 

απαράδεκτες. 

 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού γίνεται με σχετική απόφαση του αρμοδίου 

Συλλογικού Οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου,  κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής διεξαγωγής 
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του διαγωνισμού, και αφού έχουν υποβληθεί  ενημερωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

Ο επιλεγόμενος κατά τα ανωτέρω καλείται από την υπηρεσία, με σχετική ανακοίνωση ανάθεσης που 

του  κοινοποιείται  με FAX,  να προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  μέσα  στην 

προθεσμία  που  του  ορίζεται  στο  έγγραφο.  Σε  περίπτωση  που  ο  επιλεγόμενος  δεν  προσέλθει, 

μέσα  στην  ανωτέρω  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  εφαρμόζονται  κατ'  αυτού  οι 

διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισμού προμηθειών Δημοσίου. 

Εάν  για  οποιοδήποτε  λόγο  ματαιωθεί  η  διαδικασία  ανάθεσης  καθώς  και  η  κατάρτιση  της 

σύμβασης, η αρμόδια Υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως στους συμμετέχοντες  τους λόγους 

για  τους  οποίους  αποφασίσθηκε  τούτο.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  συμμετέχοντες  δεν 

αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα για αξίωση οποιοσδήποτε αποζημίωσης. 

Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεση της. Σε περίπτωση που προσφορά αποσυρθεί ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις 

και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 Ο προσφέρων που με υπαιτιότητα του κηρύσσεται έκπτωτος υπόκειται στις προβλεπόμενες 

από τους νόμους κυρώσεις. 

 

ΙA. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει  την εργασία μέσα στην τακτή,  οριζόμενη από  την 

υπηρεσία,  προθεσμία,  ή  εκτελέσει  την  εργασία  μερικώς  ή  πλημμελώς,  κατά  παράβαση  των 

όρων της παρούσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης  και  εφαρμόζονται  σε  βάρος  του  οι  κυρώσεις  που  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του 

άρθρων 32, 33, 34 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της  

Περιφέρειας  Ηπείρου\Π.Ε.  Πρέβεζας,  στο  δικτυακό  τόπο  της  υπηρεσίας  επί  δεκαπέντε  ημέρες 

τουλάχιστον  πριν  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  στον  ιστοχώρο    «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

Τα ερωτήματα σχετικά με τους όρους της διακήρυξης υποβάλλονται στην Περιφέρειας Ηπείρου\ 

Π.Ε.  Πρέβεζας,  Σπηλιάδη  8,  Πρέβεζα  48100,    καθημερινά  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες 

μέχρι  και  τρείς  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού. 
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(τηλ.2682360285  e‐mail  :  program@preveza.gr  –    Αρμόδιοι  υπάλληλοι:  Απόστολος  Παππάς  – 

Θανάσης Κιτσαντάς). 

Απαντήσεις στα ερωτήματα και τυχόν διευκρινήσεις επί του κειμένου της διακήρυξης θα δοθούν 

συνολικά σε έγγραφο που θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας τρείς εργάσιμες πριν 

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 

 

A 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Α1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Η λύση που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη 
Διακήρυξη.  

ΝΑΙ   

2.  Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε χώρους που θα 
υποδείξει η  Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 
  

3.  Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι 
αμεταχείριστος, σύγχρονος και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης/ απόσυρσής 
του. 

ΝΑΙ 

  

4.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να 
εγκαταστήσει εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας 
αξίας σε τιμές καταλόγου (price list) και 
τεχνικών προδιαγραφών με αυτόν που θα 
προσφέρει, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της 
προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά 
την παράδοση. 

NAI   

5.  Να δοθούν παρελκόμενα και τα τεχνικά 
εγχειρίδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ   

 

 
A1.2      Πίνακας Συμμόρφωσης Εξυπηρετητή  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Αριθμός προσφερόμενων μονάδων 1   
2.  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 

γνωστού κατασκευαστή και σύγχρονης 
τεχνολογίας. Το σύνολο του συστήματος να 
καλύπτεται από την εγγύηση διάρκειας 3 (τριών) 
ετών.  

ΝΑΙ   

3.  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι rack-
mounted και να προσαρμοστεί σε υπάρχον RACK 
ή να συνοδεύεται από RACK. 

NAI   

4.  Υποστήριξη Windows Server (2008 R2/ 2012) 
και Linux Server OSs. Να αναφερθεί το 
λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί και 
εγκατασταθεί από τον προμηθευτή. 

ΝΑΙ 

  

5.  Υποστήριξη Operating System Virtualization. ΝΑΙ   
6.  Επεξεργαστής (τουλάχιστον 1) Quad-Core 

Intel® Xeon® ή Dual-Core Intel® Xeon® ή 
Quad Core AMD® Opteron® ή Dual-Core® 
Opteron® ή ισχυρότερος ή αντίστοιχος.  
*Passmark ≥ 6.500 

NAI   

7.  Μνήμη ≥8 GB τύπου DDR3-1333Mhz με 
υποστήριξη τουλάχιστον έως 64 GB 

ΝΑΙ   

8.  Ελεγκτής RAID με υποστήριξη RAID 0,1,5,10 NAI   
9.  Υποσύστημα δίσκων σε RAID 5 ή 10:  

≥3 HotPluggable SAS σκληροί δίσκοι, 
χωρητικότητας ≥72 GB και ταχύτητας 
περιστροφής τουλάχιστον 10000 rpm. 

NAI   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.  Τουλάχιστον 1 τροφοδοτικό με τάση λειτουργίας 
220 V και ισχύ  ~500 Watt, με δυνατότητα 
αντικατάστασης εν λειτουργία (hot plug). 

NAI   

11.  Τουλάχιστον δύο κάρτες δικτύου Fast / Gigabit 
Ethernet 10/100/1000T. 

ΝΑΙ   

12.  DVD RW Drive εσωτερικό 
Ενσωματωμένες Θύρες: μία (τουλάχιστον) 
σειριακή RS-232 9-pin, μία Keyboard, μία Mouse 
και τουλάχιστον δύο USB 

 
NAI 

  

13.  Μία (1) Οθόνη τεχνολογίας LED, μέγεθος 
διαγωνίου ≥ 20’’, Ανάλυση: ≥1600 x 900, 
Χρόνος απόκρισης ≤5ms 
1 Keyboard PS2 
1 Mouse PS2. 

NAI   

14.  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας. Το σύνολο του 
συστήματος πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση 
κατασκευαστή διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 
ετών 

ΝΑΙ   

 
 
A1.3      Πίνακας Συμμόρφωσης Σταθμού Εργασίας 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 
Windows 7 Pro 32bit Greek/ Eng, που θα 
συνοδεύεται από τους κατάλληλους οδηγούς των 
προσφερομένων συσκευών. 
Όλα τα προγράμματα που συνοδεύουν, συν το 
λειτουργικό σύστημα και τους οδηγούς, να 
περιέχονται σε CD-ROM και να δίνεται η 
δυνατότητα για επαναφορά των προγραμμάτων 
στο σκληρό δίσκο όπως είναι στην αρχική του 
μορφή. 

ΝΑΙ   

2.  Επεξεργαστής ενδεικτικού Intel Core i3 ή AMD 
A6 ή ισχυρότερος ή αντίστοιχος 
*Passmark ≥ 4000 

ΝΑΙ   

3.  Κεντρική Μνήμη DDR3≥4GB / ≥1333MHz NAI   
4.  Σκληρός δίσκος ≥180GB, SSD, 

READ: ≥450MB/S   WRITE: ≥350MB/S   TRIM 
ΝΑΙ   

5.  DVD RW +/- 
Κάρτα γραφικών PCI Express με μνήμη ≥ 1 GB 
**Passmark ≥ 1600 
Κάρτα ήχου-Ηχεία 
Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet  
Θύρες: Ελεύθερες USB ≥ 2, PCI≥ 3, PCI - 
Express ≥ 1 
Mouse PS2/USB,   Keyboard PS2/USB 
Τροφοδοτικό Ισχύος ≥ 400W  

NAI   

6.  Οθόνη Τεχνολογίας LED, μέγεθος διαγωνίου ≥ 
21,5’’, Ανάλυση: 1920 x 1080, Χρόνος 
απόκρισης ≤5ms 

ΝΑΙ   

7.  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας. Το σύνολο του 
συστήματος πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση 
κατασκευαστή διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 
ετών. 

ΝΑΙ   

* http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 
** http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
Α1.4      Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Να παραδοθεί λίστα (πίνακας) τον αριθμό αδειών 
ανά τύπο λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  Να παραδοθούν οι άδειες χρήσης ΝΑΙ   
3.  Για το σύνολο του παρακάτω βασικού λογισμικού 

θα προσφερθούν οι απαραίτητοι drivers, utilities 
κλπ. Ώστε το σύνολο του λογισμικού να τεθεί σε 
πλήρη και καλή λειτουργία. 

ΝΑΙ 

  

4.  Θα προσφερθούν επίσης όλη η απαραίτητη 
τεκμηρίωση (αναλυτικά εγχειρίδια διαχείρισης) 
σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και CDs από τα 
οποία θα υπάρχει δυνατότητα πλήρους 
εγκατάστασης. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
A1.5      Πίνακας Συμμόρφωσης Λογισμικού και Εξυπηρετητή  
              Βάσεων Δεδομένων 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να αναφερθεί το λογισμικό του Εξυπηρετητή 
Βάσεων Δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί. 

ΝΑΙ   

2. Να αναφερθούν τα Version & release του 
Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων 

ΝΑΙ   

3. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
του Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων. 

ΝΑΙ 
  

4. 4Το λογισμικό του Εξυπηρετητή Βάσεων 
Δεδομένων πρέπει να είναι συμβατό με το 
λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί. 

ΝΑΙ 
  

5. Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου, HTTPS, 
SSL/TLS 

ΝΑΙ 
  

6. Υποστήριξη ασφαλούς HTTP Authentication ΝΑΙ   
7. Υποστήριξη: ΧML Web Services 

CGI ή/και ASP ή/και PHP 
ΝΑΙ 

  

8. Υποστήριξη μεθόδων διασφάλισης ακεραιότητας 
δεδομένων και διαθεσιμότητας εξυπηρετητών 
δεδομένων. 

ΝΑΙ   

9. Υποστήριξη γλώσσας ερωταποκρίσεων 
(Structured Query  Language) συμβατή με το 
πρότυπο ANSI SQL 1992 ή νεότερο. 

ΝΑΙ   

10. Υποστήριξη κρυπτογράφησης των διακινούμενων 
δεδομένων κατά την επικοινωνία των 
εφαρμογών με τη βάση δεδομένων. Να 
υποστηρίζεται κατ’ ελάχιστον κρυπτογράφηση 
των διακινούμενων στο δίκτυο δεδομένων με 
την χρήση του πρωτοκόλλου SSL. 

ΝΑΙ   

11. 
Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης. ΝΑΙ   

12. Θα συνοδεύεται από πλήρη manuals και  θα 
εγκατασταθεί από τον προμηθευτή στον σχετικό 
εξοπλισμό. 

ΝΑΙ   
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A 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-MARKET 
 
 
A2.1      Γενικά Χαρακτηριστικά  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Περιγραφή της προτεινόμενης λύσης ΝΑΙ   
2.  Πλεονεκτήματα και οφέλη 

 
ΝΑΙ   

3.  Αρχιτεκτονική της ολοκληρωμένης 
πλατφόρμας e-market. Να δοθεί και 
σχηματική αναπαράσταση της 
αρχιτεκτονικής. 

ΝΑΙ   

4.  Καθορισμός Τεχνολογιών που θα 
χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος 
(Αναφορά στην ύπαρξη βασικού λογισμικού 
e-market αν υπάρχει) 

ΝΑΙ   

5.  Επεκτασιμότητα και δυνατότητες 
αναβάθμισης του συστήματος 

ΝΑΙ   

6.  Φιλικότητα του συστήματος 
 

ΝΑΙ   

7.  H εφαρμογή να υλοποιηθεί σε εργαλεία 
ανάπτυξης με χρήση ανοιχτών προτύπων 
και χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα 
(open source), ώστε να μην απαιτείται 
επιπλέον αγορά λογισμικού για να 
εγκατασταθεί και να μπορεί να τροποποιηθεί 
και να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. 

ΝΑΙ   

8.  Να είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό 
σύστημα (υποστηριζόμενη τόσο από 
Windows όσο και Linux) 

ΝΑΙ   

9.  Να υποστηρίζονται όλοι οι κοινά 
χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές ιστού, 
κατ ελάχιστο οι Internet Explorer, Firefox 
Chrome και Safari. 

ΝΑΙ   

10.  Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής 
(πλοήγησης – διαχείρισης – ανανέωσης 
περιεχομένου) να γίνονται μέσω ενός 
φυλλομετρητή ιστού χωρίς να απαιτείται η 
ύπαρξη επιπρόσθετου λογισμικού. 

ΝΑΙ   

11.  Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης 
πολλών χρηστών (multi user) στο 
περιβάλλον διαχείρισης. Δυνατότητα 
ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής 
στο περιβάλλον διαχείρισης από 
περισσότερους του ενός χρήστες, σε 
διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. 

ΝΑΙ   

12.  Να είναι πολυκαναλική με έμφαση στη 
διάθεση της μέσω κινητού τηλεφώνου ή 
άλλων έξυπνων συσκευών. (πχ Web Tv, 
tablet κλπ) 

ΝΑΙ   

13.  Ελκυστικός εικαστικός σχεδιασμός (web 
design) στηριγμένος στα μοτίβα 
χρηστικότητας του web. 

ΝΑΙ   

14.  Δυνατότητα ενσωμάτωσης και προβολής 
υλικού ποικίλης μορφής σύμφωνα με τα πιο 
διαδεδομένα format.  

ΝΑΙ   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

15.  Η εφαρμογή θα πρέπει κατά το σχεδιασμό 
να υιοθετεί τις προϋποθέσεις και 
σχεδιαστικές τάσεις που προτείνονται από 
το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα 
Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif) και 
την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» 
σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας 
W3C. 

ΝΑΙ   

16.  Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης με 
δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης των 
κειμένων (του περιβάλλοντος διεπαφής και 
των άρθρων) σε δύο τουλάχιστον επιπλεον 
γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά - Ιταλικά). 

ΝΑΙ   

17.  Ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης που θα 
μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος της 
εφαρμογής 

ΝΑΙ   

18.  Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή 
επεξεργάσιμη με κοινές εφαρμογές office 
automation. 

ΝΑΙ   

19.  Σύστημα βοήθειας για κάθε υποσύστημα ΝΑΙ   
20.  Εκπόνηση σχεδίου λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας στο τοπικό δίσκο αλλά και σε 
απομακρυσμένο υπολογιστή με δυνατότητα 
χρονοπρογραμματισμού 

ΝΑΙ   

21.  Εκπόνηση σχεδίου άμεσης αποκατάστασης 
από καταστροφές (disaster recovery plan). 

ΝΑΙ   

22.  Δωρεάν εγγύηση και συντήρηση ενός έτους ΝΑΙ   

 
  
               
Α2.2      Απαιτήσεις εφαρμογής και υποσυστημάτων ολοκληρωμένης πλατφόρμας  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Υποσύστημα διαχείρισης – προβολής 
Προϊόντων 
Το υποσύστημα θα υποστηρίζει λειτουργίες 
διαχείρισης και προβολής των προϊόντων της 
πλατφόρμας e-market οι οποίες θα αφορούν 
λειτουργίες προσθήκης, επεξεργασίας και 
διαγραφής των προϊόντων και των κατηγοριών 
που ανήκουν.  
Επιπλέον, θα υποστηρίζει λειτουργίες αποθήκης.  

ΝΑΙ   

2.  Υποσύστημα διαχείρισης Παραγγελιών 
Το υποσύστημα θα υποστηρίζει λειτουργίες 
διαχείρισης των παραγγελιών της πλατφόρμας e-
market, με δυνατότητα αλλαγής κάθε στοιχείου 
αυτών (προϊόντα, τρόπος αποστολής, τρόπος 
πληρωμής, κλπ). Θα παρέχει τη δυνατότητα 
ενημέρωσης του πελάτη για την αλλαγή 
κατάστασης μιας παραγγελίας με πρόσθετα 
στοιχεία όπως κείμενο ενημέρωσης κλπ.  

ΝΑΙ   
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.  Υποσύστημα διαχείρισης Προμηθευτών  
Το υποσύστημα θα υποστηρίζει λειτουργίες 
διαχείρισης των προμηθευτών της πλατφόρμας 
e-market, όπως προβολή, διόρθωση, εισαγωγή 
και διαγραφή καθώς και σύνδεση με τα προϊόντα 
τους.  
 

ΝΑΙ   

4.  Υποσύστημα διαχείρισης Πελατών  
Το υποσύστημα θα υποστηρίζει λειτουργίες 
διαχείρισης των πελατών της πλατφόρμας e-
market, όπως προβολή, διόρθωση, εισαγωγή, 
διαγραφή πελατών.  
 

ΝΑΙ   

5.  Υποσύστημα δικτύωσης Διανομέων και 
Παραγωγών 
Το υποσύστημα θα υποστηρίζει τη λειτουργία 
ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των παραγωγών 
και των άλλων φορέων που είναι εγγεγραμμένοι 
στο σύστημα με στόχο την ενδυνάμωση των 
συνεργασιών της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον 
θα παρέχεται προσωποποιημένη ενημέρωση 
στους ενδιαφερόμενους. 
 

ΝΑΙ   

6.  
Η τελική πλατφόρμα μπορεί να δια-λειτουργεί 
και να αποτελεί μέρος κατανεμημένου 
πληροφοριακού συστήματος. 

ΝΑΙ   

7.  Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου B2B ΝΑΙ   
 

 
Α2.2β      Απαιτήσεις υποσυστήματος (εφαρμογής) ηλεκτρονικής βιτρίνας  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.  Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Βιτρίνας 
Η ηλεκτρονική βιτρίνα θα υλοποιηθεί με τρόπο 
που θα κάνει δυνατή την λειτουργία της και σαν 
ανεξάρτητο κομμάτι λογισμικού σε συνεργασία 
με την βάση δεδομένων των αρωματικών και 
θεραπευτικών φυτών της Ηπείρου.  

ΝΑΙ   

9.  Δυνατότητα συνεργασίας με τον δικτυακό τόπο 
της περιφέρειας Ηπείρου ή άλλου δικτυακού 
τόπου. 

ΝΑΙ   

10.  Περιλαμβάνει χρήση γραφικών και multimedia 
και να βασίζεται σ’ ένα σαφώς προσδιορισμένο 
καλλιτεχνικό/δημιουργικό θέμα. Επιλογή 
διαφορετικών μορφών βιτρίνας. 

ΝΑΙ   

11.  
Μπορεί να λειτουργήσει ως μια online 
εγκυκλοπαίδεια βοτάνων και φυτών  

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
 

Η Περιφέρεια Ηπείρου\ Π.Ε. Πρέβεζας και σύμφωνα με την απόφαση 21/897/24‐7‐2013 της 
Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  διακηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό  με 
κλειστές  προσφορές  και  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά  για  την  επιλογή  αναδόχου  της  δράσης:    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ  ΦΥΤΑ  ΤΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ».  Η  παροχή  υπηρεσιών  αφορά  την 
υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων του έργου “Recording, documentation, promotion and 
distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products”, που εκτελείται 
στο πλαίσιο του διμερούς προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα ‐ Ιταλία 
2007‐2013». Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Ο  Προϋπολογισμός  των  εργασιών  που  θα  ανατεθούν  είναι  εξήντα  εννιά    χιλιάδες  ευρώ 
(69.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων. 

Το προς ανάθεση έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/10/2013  ή 15  ημέρες πριν  την από  τη νέα 
ημερομηνία  αποπεράτωσης  ολοκλήρου  του  έργου RE.Herb,  μετά  από  πιθανή  παράταση  και 
σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στη διακήρυξη και στον οδηγό του προγράμματος 
Ελλάδα ‐ Ιταλία.  

Το προκηρυσσόμενο αντικείμενο αφορά  τμήμα κατανεμημένου πληροφοριακού συστήματος 
που  θα  φιλοξενηθεί  σε  υποδομές  της  Περιφέρειας  Ηπείρου.    Το  έργο  θα  υλοποιηθεί  σε 
συνεργασία με τους υπολοίπους εταίρους του συγχρηματοδοτούμενου έργου ReHerb. Σχετικές 
πληροφορίες αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα συνοδευτικά αρχεία. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% 

 

Ο  Διαγωνισμός  (διαδικασία  αποσφράγισης  φακέλων  δικαιολογητικών  και  τεχνικών 
προσφορών)  θα  διεξαχθεί  την  Πέμπτη    12/  9/  2013  και  ώρα  9:00π.μ.,  στην  Αίθουσα 
Συνεδριάσεων, Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας (Οδός Σπηλιάδου 8, 48100   Πρέβεζα). Αν 
για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί  την 12η/9 θα επαναληφθεί  την Δευτέρα  
16/9/2013 και ώρα 9:00π.μ. χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

Τα  ερωτήματα  σχετικά  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  υποβάλλονται  στην  Περιφέρειας 
Ηπείρου\ Π.Ε. Πρέβεζας, Σπηλιάδη 8, Πρέβεζα 48100,  καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και τρείς εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
(τηλ. 2682360285, e‐mail : program@preveza.gr –  Αρμόδιοι υπάλληλοι: Απόστολος Παππάς – 
Θανάσης Κιτσαντάς). Απαντήσεις στα ερωτήματα και τυχόν διευκρινήσεις επί του κειμένου της 
διακήρυξης  θα  δοθούν  συνολικά  σε  έγγραφο  που  θα  αναρτηθεί  στο  δικτυακό  τόπο  της 
υπηρεσίας το αργότερο τρείς εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους κειμένου της διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων θα 
βρίσκεται  αναρτημένο  στο  δικτυακό  τόπο  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (www.php.gov.gr,)  επί 
δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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