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Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του Γεωργικού Τοµέα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.)

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPV : 38126000-4, 72000000-5 , 48000000-8, , 72222300-0, 
72262000-9, , 80533100-0, 79342200-5

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισµός µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ – 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προϋπολογισµός του Έργου-εκτιµώµενη αξία σύµβασης  
ανέρχετα ι στο ποσό των 25.000.000,00€ µη 
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 
31.000.000,00€, ΦΠΑ 24%:  6.000.000,00€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα 
Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριµένα από την 
ΣΑΕ Ε063 µε ενάριθµο κωδικό 2018ΣΕ06300001

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Δώδεκα (12)  µήνες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Δώδεκα (12)  µήνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13-02-2019

ΠΡΟΘΕΣΜ ΙΑ Γ ΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04-03-2019

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Έ Ν Α Ρ Ξ Η Σ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/02/2019

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική Υποβολή: 18-03-2019, ηµέρα Δευτέρα, ώρα 
12:00 

Έντυπη Yποβολή: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός 

τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους.

ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική Υποβολή: 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική µορφή) 

Πρωτοκόλλου (έντυπη µορφή) 

Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 18/02/2019

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Κ Α Ι Ω Ρ Α 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22-03-2019 και ώρα 12:00

Συνοπτικά στοιχεία Έργου
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Ανώνυµη Εταιρία του Δηµόσιου Τοµέα (µη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή)  
και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση – Υποτοµέας Νοµικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και 
Δηµόσιες Επιχειρήσεις  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δηµόσιες Υπηρεσίες». 
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό :  

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και µέσω της διαδικτυακής πύλης της 
Αναθέτουσας Αρχής http://www.ktpae.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία για δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων 
του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την σχετική 
πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019  του Φορέα του Προγράµµατος 
Δηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα τη ΣΑΕ 063 µε αριθµό  ενάριθµου έργου 
2018ΣΕ06300001. 

Επωνυµία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Ταχυδροµική διεύθυνση Χανδρή 3 και Κύπρου

Πόλη Μοσχάτο

Ταχυδροµικός Κωδικός 18346

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL304

Τηλέφωνο 2131300700

Φαξ 2131300801

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο info@ktpae.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες palba@ktpae.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ktpae.gr
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Το παρόν έργο αφορά στη δηµιουργία µίας τεχνολογικής πλατφόρµας και υποδοµής για την 
υποστήριξη του εκσυγχρονισµού του γεωργικού τοµέα, η οποία θα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα 
της υφιστάµενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατοµικευµένων περιβαλλοντικών 
δεδοµένων και ενηµερώσεων για τα αγροτεµάχια ανοικτών καλλιεργειών µε αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ουσιαστικά η πλατφόρµα θα 
αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρµογή πολιτικών ψηφιακού µετασχηµατισµού σε 
Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα δοµικά στοιχεία της πλατφόρµας θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα 
ερευνητικά ιδρύµατα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εµπλεκόµενους φορείς µε την γη και 
την παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών, στα ανοικτά ψηφιακά δεδοµένα και στην γνώση. Θα δηµιουργεί σχέσεις 
συνεργασίας και αµοιβαίου οφέλους,  αναιρώντας τους περιορισµούς που προκύπτουν από τα 
χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου και την ελλιπή προσβασιµότητα σε πόρους. 

Η τεχνολογική πλατφόρµα θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του µικροκαλλιεργητή, 
του γεωργικού συµβούλου και  των οργανώσεων που συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγική 
διαδικασία. 

Η σφαιρική προσέγγιση, σε ό,τι αφορά την συλλογή και αξιοποίηση δεδοµένων θα αποτελεί 
ακόµα ένα στοιχείο καινοτοµίας και πλέον στην πράξη θα µπορεί κάποιος να δει και να 
κατανοήσει πως συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (IoT), τα 
Μεγάλα Δεδοµένα (Big Data) και η διαστηµική παρακολούθηση της γης (EO) µπορούν να 
υποστηρίξουν την συµβουλευτική που στηρίζεται στα δεδοµένα και την γνώση. 

Τα δεδοµένα που θα συλλέγονται δεν θα περιγράφουν αποσπασµατικά συγκεκριµένες 
παραµέτρους της καλλιέργειας αλλά θα µπορούν να δώσουν πληροφορία για όλους τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή για το έδαφος, το φυτό, την ατµόσφαιρα, το νερό, την 
αγροτική εκµετάλλευση. Αυτό σηµαίνει ότι µε την αξιοποίηση αυτών των δεδοµένων µπορεί να 
παράγονται συµβουλές που θα λαµβάνουν υπόψη όλες τις παραµέτρους επιτρέποντας στα ίδια τα 
δεδοµένα να αξιοποιηθούν και σε εφαρµογές σε άλλους τοµείς όπως το περιβάλλον, η 
βιοµηχανία τροφίµων κλπ. 

Τα κύρια δοµικά στοιχεία της πλατφόρµας θα είναι οι σταθµοί συλλογής δεδοµένων, οι οποίοι θα 
συνιστούν το δίκτυο συλλογής περιβαλλοντικών παραµέτρων και η υποδοµή υπολογιστικού 
νέφους (cloud) που θα φιλοξενεί τα δεδοµένα και θα εξυπηρετεί τις προηγµένες διαδικασίες 
συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνδεσης δεδοµένων µέσω της εξειδικευµένης 
πλατφόρµας. 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα γίνεται µε χρήση ηλεκτρονικών εφαρµογών που θα αναπτυχθούν 
αλλά και µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση του ανθρώπινου στοιχείου, το οποίο κρίνεται 
απαραίτητο και θεµελιώδες σε όλες τις διαδικασίες. 

Οι ηλεκτρονικές εφαρµογές που θα πλαισιώνουν τη λειτουργία της πλατφόρµας, θα αξιοποιούν 
τα δεδοµένα του δικτύου µέτρησης, τα δορυφορικά δεδοµένα, τις καταγραφές δεδοµένων 
αγροτικής εκµετάλλευσης και τις επιτόπιες παρατηρήσεις εντός της καλλιέργειας, επιτρέποντας: 

• Τη ψηφιακή διαχείριση των καλλιεργητικών εφαρµογών και χαρακτηριστικών των 
εκµεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεµαχίου. 

• Την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και εδαφικών παραµέτρων κάθε 
αγροτεµαχίου. 

• Την παρακολούθηση των δεικτών κινδύνου προσβολής της καλλιέργειας µε τη συνδροµή 
ειδικών επιστηµόνων που έχουν αναπτύξει κατάλληλα επιστηµονικές µεθόδους (µοντέλα) 
πρόγνωσης κινδύνων 

• Την καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων όπως καταγραφή εντόµων σε εντοµοπαγίδες, 
σηµείων εδαφοληψιών κ.ο.κ. 

• Αξιοποίηση µετεωρολογικών προγνώσεων και του υφιστάµενου δικτύου µετεωρολογικών 
προγνώσεων της ΕΜΥ 
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• Την παρακολούθηση των καλλιεργειών για όλη την Ελλάδα µε αξιοποίηση ανοικτών 
δεδοµένων από το πρόγραµµα Copernicus της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος (ESA). 

Μέσω της κεντρικής τεχνολογικής πλατφόρµας θα υπάρχει δυνατότητα  

• Παροχής πληροφοριακών δεδοµένων µε τη µορφή υπηρεσίας και αποδέκτες τους 
γεωργικούς συµβούλους, τις οργανώσεις παραγωγών και τους µεµονωµένους 
παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ακριβέστερη εφαρµογή εισροών µε βάση 
τις ακριβείς ανάγκες των φυτών, µε πολλαπλά πλεονεκτήµατα, όπως εξοικονόµηση 
χρηµάτων (π.χ. από την ορθολογική χρήση αγροχηµικών), ποιοτική και ποσοτική 
βελτίωση της παραγωγής (π.χ. λόγω της κάλυψης των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά 
και νερό µε ακρίβεια) και προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. λόγω της µείωσης των 
εισροών). 

• αξιοποίησης των επεξεργασµένων δεδοµένων από την ερευνητική κοινότητα, την 
αποκεντρωµένη διοίκηση, το Υπ.Α.Α.Τ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και άλλους φορείς που 
εµπλέκονται στη παραγωγική διαδικασία 

Σηµειώνεται ότι η τεχνολογική πλατφόρµα θα δύναται να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο 
υποβοήθησης και αυτοµατοποίησης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Επιπλέον, το σύστηµα θα µπορεί να εφαρµόσει πολιτικές ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας µε αξιοποίηση των δεδοµένων του συστήµατος και της υπολογιστικής πλατφόρµας 
από νέους δηµιουργούς εφαρµογών και λογισµικού. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουµένων προµηθειών και 
παρεχοµένων υπηρεσιών και όχι για µέρος του έργου λόγω της πολυπλοκότητας και 
ιδιαιτερότητας του όπως περιγράφονται παραπάνω. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
ενός εκατοµµυρίων ευρώ (31.000.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: € 25.000.000,00 ΦΠΑ : 6.000.000,00). 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής. 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 38126000-4, 72000000-5 , 48000000-8, , 72222300-0, 72262000-9, , 
80533100-0, 79342200-5. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης και 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συµµόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεµβρίου 2007, για 
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 

2. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2340/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεµβρίου 2015 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

3. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 
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4. Τον N. 4270/2014 “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 143/A/28-06-2014) 

5.  Το Α.88 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990). 

6. Το Άρθρο Πρώτο Παρ. Ζ, Ν.4152/2013 “Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013)”. 

7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

8. Την υπ’ αρ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας µε θέµα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/B/23-08-2007). 

9. Την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
µε θέµα: «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ 1590/
Β/16-11-2005). 

10. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τον N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

12. Τον Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011). 

13. Τον Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις.” (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013). 

14. Τον Ν. 4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

15. Τον Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52/Α/
28-02-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως της παρ. 3 του Α. 35 το οποίο 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του Α.73 του N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013). 

16. Τον Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 
ιδίως των άρθρων 4 έως 7 και 12 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), κατά το µέρος που 
εφαρµόζεται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα. 

17. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (248/Α/07-11-2000), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”, (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993). 

19. Το Π.Δ. 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία” (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

20. Τον Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

21. Την Απόφαση Αρ. 57654 “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης” Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β/
23-05-2017). 
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22. Την Απόφαση Αρ. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017). 

23. To Π.Δ. 39 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017). 

24. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού 
πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε µε 
το Α.32 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), 
συµπληρώθηκε µε το Α.59, παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 - 
2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και 
ισχύει. 

25. Τον N. 3429/2005 «Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/
27-12-2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ47/Α/
04-04-2017) και «Αριθµ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυµης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 
ΦΕΚ (967/Β/21-07-2006). 

26. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 27983 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυµης 
Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187/
Β/30-11-2012). 

27. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/οικ.35181 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
µε θέµα: ‘‘Τροποποίηση άρθρων του Κανονισµού της Ανώνυµης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.»” (ΦΕΚ 2532/Β/24-11-2015). 

28. Την υπ’ αρ. 3619 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης µε θέµα: «Ορισµός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου 
της Ανώνυµης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 769/ΥΟΔΔ/20-12-2018). 

29. Tην από 3-01-2019 Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τροφίµων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε για το έργο «Ψηφιακός 
Μετασχηµατισµός του Γεωργικού Τοµέα». 

30. Την υπ’ αριθµ. 48763/07-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΦ4465ΧΙ8-Ε93) απόφαση του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραµµα Δηµοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018 από εθνικούς πόρους, του Έργου «Ψηφιακός µετασχηµατισµός 
του γεωργικού τοµέα» στη ΣΑΕ 063 και µε κωδικό ενάριθµο έργου: 2018ΣΕ06300001. 

31. Την ανάγκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για την υπογραφή της 
παρούσας, όπως αποτυπώθηκε µε το υπ. αρ. πρωτ ΚτΠ ΑΕ 7044/02-08-2018  αίτηµα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  µε θέµα «Αίτηµα Υλοποίησης του έργου 
µε τίτλο «Ψηφιακός µετασχηµατισµός του Γεωργικού Τοµέα». 

32. Την υπ’ αριθµ.  76/14321/4.2.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΡΑ465ΧΙ8-7Ψ6) µε αρ. πρωτ. ΚτΠ Α.Ε 
2224/5-02-2019, απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης της 
ένταξης στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019 από εθνικούς πόρους, του 
Έργου «Ψηφιακός µετασχηµατισµός του γεωργικού τοµέα» στη ΣΑΕ 063 και µε κωδικό 
ενάριθµο έργου: 2018ΣΕ06300001. 

33. Το από 24/4/2018 (µε αρ.πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 2559/08-02-2019)  Μνηµόνιο Συνεργασίας 
µεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
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34. Το υπ’ αριθµ. 10366/20-12-2018 έγγραφο του Ειδικού Συµβούλου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κου Γεωργίου Χαλκιαδάκη, µε το οποίο 
διαβιβάζονται: 

α) η τελική έκδοση του τεύχους της προκήρυξης για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισµό για το 
Έργο  «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του Γεωργικού Τοµέα», 

β) η µελέτη των Γ. Ζαλίδη / Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο i-Bec, Χ. Σκιάνη / Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Σπ. 
Φουντά/ Επίκουρου Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Απαιτήσεις για 
υποδοµές δηµοσίων ανοιχτών δεδοµένων παρατήρησης γης στην αγροδιατροφική 
αλυσίδα» και 

γ) η διαβούλευση για το εν λόγω έργο που έχει πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα 
8-23/5/2018(http://www.eprocurement.gov.gr/eprocdeliberation/unprotected/
searchDeliberations.htm /ΕΔΕΤ Α.Ε Δια. «Ψηφιακός µετασχηµατισµός του γεωργικού 
τοµέα» / Κωδικός: 18DIAB000003078). 

35. Το υπ’ αριθµ. 20/23.1.2019 (µε αρ.πρωτ. ΚτΠ Α.Ε. 1606/23-01-2019) έγγραφο του 
Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην ΚτΠ Α.Ε το 
εγκεκριµένο Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

36. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 654/21-12-2018 Συνεδρίασή του, µε 
θέµα Εκλογή Διευθύνοντος Συµβούλου (Θέµα 1). 

37. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 655/21-12-2018 Συνεδρίασή του 
(Θέµα 4.1). 

38. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 660/06-02-2019 Συνεδρίασή του 
(Θέµα 2.1). 

39. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 661/13-02-2019 Συνεδρίασή του 
(Θέµα 2.1). 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/03/2019  και ώρα 12:00 και 
η Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 18/02/2019. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ως άνω συστήµατος, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών ήτοι 22-03-2019 και ώρα 12:00. 

1.6 Δηµοσιότητα 
Α. Δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
13/02/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρίσθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 18/02/2019. 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 70496 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στάλθηκε για δηµοσίευση και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις 18/02/2019. 
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στις 18/02/2019. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   http://www.ktpae.gr   στη θέση Διαγωνισµοί  στις 18/02/2019.  

 Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 3548/2017. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού 
φορέα κατά την έννοια  Άρθρου 73 του ν 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες 
διατάξεις. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η µε αρ. ………. Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ] 
• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  έως την 04/03/2019 
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων 
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, 
δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από 
την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της Σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  Στα αλλοδαπά δηµόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188) . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται 
από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
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διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο.   

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α΄188).  
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.   

Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής και 4.1Εγγυήσεις 
εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)»  που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 
κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό και 
συντάσσονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των Παραρτηµάτων της παρούσας. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της παραγράφου 2.2.2 και η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
της παραγράφου 4.1 να συνταχθεί σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγµατα Εγγυητικών 
Επιστολών Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης. 
Επισηµαίνεται ότι εγγυήσεις που εκδίδονται από το ΤΣΜΕΔΕ και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν 
συµµορφώνονται µε τα υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών της παρούσας αλλά εκδίδονται σύµφωνα 
µε τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους εν λόγω φορείς.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η 
περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύµβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) 
κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Τυχόν 
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες, περί κατανοµής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ µόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος  απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση της Σύµβασης.  

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
στο διαγωνισµό, δεν µπορεί επί ποινή αποκλεισµού να µετέχει σε περισσότερες από µία 
προσφορές.  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από 
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 
ποσού 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(500.000,00€), σύµφωνα µε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A : Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του 
Παραρτήµατος ΙV και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ  «2.1.5 Εγγυήσεις». 

2. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν 
στην ένωση και ότι όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρoν. 

3. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ’ αυτών 

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

δ) Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους 
συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 
δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως. 

5. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στη παράγραφο 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού έως 2.2.8., δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στη 
παράγραφο 3.2 δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό.  

Σελίδα  20



Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου . 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν 
έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις  

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  
ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ή / και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν  επιβληθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 
ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του 
οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. 
άρθρο 18 παρ.5 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 1 του ν.4497/2017. 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

Σελίδα  21



(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 
του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά 
την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου. Ειδικά 
για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 
στο Εµπορικό ή Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιµελητήριο και να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο του έργου. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
διαθέτουν κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών χρήσεων (2015-2016-2017) ή 
των οικονοµικών χρήσεων κατά τις οποίες ο οικονοµικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι 
λιγότερες από τρεις συνολικά, αθροιστικά µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του 
υπό ανάθεση Έργου (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).  

Επί ποινή αποκλεισµού δεν µπορεί ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας να εµφανίζει στις 
δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις είτε α) ζηµιογόνα αποτελέσµατα µετά φόρων σε κάθε µία 
χωριστά κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις είτε β) αρνητικά ίδια κεφάλαια σε κάθε µία χωριστά 
κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η ανωτέρω προϋπόθεση 
πρέπει να πληρείται από κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, Οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: την κατάλληλα τεκµηριωµένη και 
αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου 
αντικειµένου µε το υπό ανάθεση Έργο. 

2. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελµατική του 
ικανότητα, υποβάλλοντας λίστα αντιστοίχων έργων κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 
ετών (2015, 2016, 2017) στα οποία θα καλύπτονται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Μέγεθος της καλλιεργήσιµης έκτασης. Τα υποβαλλόµενα έργα θα πρέπει να καλύπτουν 
αθροιστικά καλλιεργήσιµη έκταση τουλάχιστον 500.000 στρεµµάτων. Ως µέγιστη –τεχνικά- 
αποδεκτή εµβέλεια κάλυψης εδάφους ανά εγκατεστηµένο σταθµό συλλογής δεδοµένων, 
νοείται ακτίνα δύο (2) km από τη θέση εγκατάστασης του σταθµού (η θέση του σταθµού 
απαιτείται να βρίσκεται εντός καλλιεργήσιµης έκτασης). Για την τεκµηρίωση της 
καλυπτόµενης καλλιεργήσιµης έκτασης απαιτείται να παραδοθούν οι θέσεις εγκατάστασης 
σταθµών συλλογής δεδοµένων (ακρίβεια ±500m.) 

• Είδος της καλλιέργειας. Τα υποβαλλόµενα έργα θα πρέπει να αφορούν κατ’ ελάχιστον 
σε δέκα (10) διαφορετικές καλλιέργειες των οµάδων καλλιεργειών που αναφέρονται στον 
πίνακα της παραγράφου   (Παράρτηµα Ι) 

• Προσαρµογή των συστηµάτων και υπηρεσιών σε διαφορετικά κλιµατολογικά και 
εδαφολογικά δεδοµένα. Τα υποβαλλόµενα έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί σε 
τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.  

Ως έργο µε αντίστοιχο περιεχόµενο ορίζεται το έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
των τριών (3) τελευταίων ετών στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν κατ’ ελάχιστο όλα τα ακόλουθα, 
επαρκώς αποδεικνυόµενα από τα κατά περίπτωση παραδοτέα: 

• Εκπόνηση µελέτης προσδιορισµού των διαφορετικών µικροκλιµατικών / εδαφικών ζωνών 
συγκεκριµένης περιοχής για τον ακριβή προσδιορισµό της θέσης εγκατάστασης 
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τηλεµετρικών σταθµών για τις ανάγκες ανάπτυξης δικτύου σταθµών συλλογής 
δεδοµένων. 

• Προµήθεια ή διάθεση προς χρήση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση τηλεµετρικών 
σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικών και εδαφικών παραµέτρων, τουλάχιστον ίδιας 
λειτουργικότητας µε τους προσφερόµενους. 

• Ανάπτυξη δικτύου σταθµών συλλογής (ατµοσφαιρικών και εδαφικών) δεδοµένων, των 
οποίων οι µετρούµενες παράµετροι είναι προσβάσιµες διαδικτυακά. 

• Συλλογή δεδοµένων όπως λήψη και ψηφιακή καταγραφή παρατηρήσεων, κλπ. 

• Ανάπτυξη ή / και προσαρµογή επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων πρόγνωσης 
επικινδυνότητας ασθενειών και εχθρών για συγκεκριµένη καλλιέργεια και συγκεκριµένη 
περιοχή. Ανάπτυξη επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων προσδιορισµού αρδευτικών 
αναγκών βασισµένων σε κρίσιµες τιµές εδαφικής υγρασίας. Εδαφολογικές αναλύσεις 
(προσδιορισµός µηχανικής σύστασης εδάφους) και προσδιορισµός ποιοτικών παραµέτρων 
αρδευτικού νερού. 

• Ανάπτυξη web-based λογισµικού εφαρµογών για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
γεωργίας ακριβείας αναφορικά µε την άρδευση, τη φυτοπροστασία και τη λίπανση. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκµηρίωσης: 

α) Κατάλογος αντίστοιχων έργων µε υλοποίηση κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών 
στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία των ανωτέρω έργων, η επιτυχής ολοκλήρωση 
των οποίων, θα τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση είτε βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του 
πελάτη ή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Επίσης για τουλάχιστον τρία (3) από τα εν 
λόγω έργα θα πρέπει να διατεθεί Αναλυτική Παρουσίαση. Στη περίπτωση που τα 
αντίστοιχα έργα είναι λιγότερα των τριών τότε η αναλυτική παρουσίαση απατείται για το 
σύνολο αυτών. Στο πλαίσιο της αναλυτικής παρουσίασης πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, 
να περιλαµβάνονται επιπροσθέτως, κατ’ ελάχιστο, τα κάτωθι: 

• το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου  

• τα παραδοτέα του έργου 

• υλικό τεκµηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης τµηµάτων του έργου (π.χ. σχήµα 
βάσης δεδοµένων, φωτογραφίες εγκατεστηµένων σταθµών, τεκµηρίωση 
επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων, κλπ.) 

β) Κατάλογος υλοποιηµένων έργων στο ευρύτερο αντικείµενο της γεωργίας ακριβείας 
στα οποία συµµετείχε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όπου θα περιλαµβάνεται 
συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου του έργου, το όνοµα του πελάτη (του δηµόσιου ή 
ιδιωτικού φορέα), η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η παρούσα φάση του έργου, ο 
προϋπολογισµός του έργου, συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο έργο, το ποσοστό 
συµµετοχής καθώς και στοιχεία τεκµηρίωσης, όπως αναφέρονται και στη περίπτωση του 
καταλόγου αντίστοιχων έργων. 

Όπου: 

o «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη 

o «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Για την τεκµηρίωση της παραπάνω προϋπόθεσης θα 
πρέπει να προσκοµισθεί είτε σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του πελάτη, είτε το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η ανωτέρω προϋπόθεση µπορεί να καλύπτεται 
αθροιστικά από όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

β) Αναφορικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, 

οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες 
(επαγγελµατικά προσόντα) για την ανάληψή του Έργου.  
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Η προτεινόµενη οµάδα έργου να περιλαµβάνει τουλάχιστον στελέχη µε τα ακόλουθα 
επαγγελµατικά προσόντα: 

Υπεύθυνος Έργου – Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 

Τα στελέχη του προσφέροντος που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου και Αναπληρωτή 
Υπευθύνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα 
και εµπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόµενα: 

• Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, θετικών επιστηµών ή 
στο ευρύτερο περιεχόµενο της πληροφορικής και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για τον 
υπεύθυνο του έργου. 

• Κατ’ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project 
Manager) για τον Υπεύθυνο Έργου και πενταετή (5) για τον Αναπληρωτή από την 
ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου. Επιπλέον απαιτείται (και για τους δύο ρόλους) κατ’ 
ελάχιστον διετή ειδική εµπειρία στη διαχείριση έργων υλοποίησης αντίστοιχων 
συστηµάτων Γεωργίας Ακριβείας. 

• Δέσµευση για διάθεση ανθρωποχρόνου (Α/Μ) στο έργο εκ µέρους του Υπευθύνου Έργου 
και µόνο, τουλάχιστον 90% του συµβατικού χρόνου του έργου. 

Μέλη οµάδας έργου 

Η οµάδα έργου του Αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει τις παρακάτω ειδικότητες 
µε τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα και εµπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόµενα: 

A. Διοίκηση Έργου 
• Υπεύθυνος Έργου: όπως αναφέρεται παραπάνω 

• Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου: όπως αναφέρεται παραπάνω 

• Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Διδακτορικό Δίπλωµα Ειδίκευσης στο ευρύτερο αντικείµενο της 
πληροφορικής, µε 10ετή επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων τα 5 κατ’ ελάχιστον έτη 
στην έρευνα και ανάπτυξη αντίστοιχων συστηµάτων Γεωργίας Ακριβείας. 

• Υπεύθυνος Ποιότητας και Ασφάλειας: Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης θετικής / 
τεχνολογικής κατεύθυνσης µε 5ετή επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση ποιότητας και 
ασφάλειας. Απαιτείται το στέλεχος να είναι πιστοποιηµένο σαν επικεφαλής επιθεωρητής 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 27001 (ISO 27001 Lead Auditor). 

• Υπεύθυνος Εργασιών Φάσης 1:  Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών θετικής / τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων το ένα (1) έτος 
σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

• Υπεύθυνος Εργασιών Φάσης 2: Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών θετικής / τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων το ένα (1) έτος 
σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

• Αν. Υπεύθυνος Φάσης  2: Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών θετικής / τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων το ένα (1) έτος 
σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

• Υπεύθυνος Φάσης 3: Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών θετικής / τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων το ένα (1) έτος 
σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

• Υπεύθυνος Φάσης  4: Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών θετικής / τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων το ένα (1) έτος 
σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

Β. Ανάλυση Δεδοµένων 

• Υπεύθυνος Ανάλυσης Δεδοµένων: Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης θετικής / 
τεχνολογικής κατεύθυνσης και 10ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων 
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το ένα (1) έτος αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. Απαιτούνται γνώσεις 
στατιστικής και εξειδικευµένων στατιστικών πακέτων (π.χ R, SAS, SPSS, κλπ.), scripting 
γλωσσών (π.χ Python, Perl, Ruby κλπ.) καθώς και SQL. 

• Αναλυτές Δεδοµένων: Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη µε πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών 
θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης και 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ 
των οποίων το ένα (1) έτος αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 
Απαιτούνται γνώσεις στατιστικής και εξειδικευµένων στατιστικών πακέτων (π.χ R, SAS, 
SPSS, κλπ.), scripting γλωσσών (π.χ Python, Perl, Ruby κλπ.) καθώς και SQL. 

• Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδοµένων τηλεπισκόπησης: Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης 
θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης και 10ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ 
των οποίων το ένα (1) έτος σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

Γ. Εγκατάσταση Σταθµών 

• Υπεύθυνοι τοπικών εγκαταστάσεων: Δεκατρία (13) τουλάχιστον στελέχη µε 
πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών στις θετικές ή γεωπονικές επιστήµες και 2ετή τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία. 

• Τεχνικοί επίλυσης ηλεκτρονικών προβληµάτων σταθµών: Δύο (2) τουλάχιστον τεχνικοί µε 
πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών (Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλ. Μηχανικού & Μηχανικού 
ΗΥ ή ισοδύναµος) ή συναφές µεταπτυχιακό δίπλωµα µε εξειδικευµένη γνώση σε θέµατα 
ηλεκτρονικής & δικτύων. Απαιτείται 2 ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία εκ των 
οποίων το ένα (1) έτος σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

• Τεχνικοί Εγκατάστασης: Είκοσι Έξι (26) τουλάχιστον στελέχη µε ένα (1) έτος τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία. 

Δ. Συντήρηση και Υποστήριξη 

• Γεωπόνοι (παρακολούθηση δεδοµένων και ορθής λειτουργίας σταθµών - 
αποµακρυσµένα): Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη µε πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών στις 
γεωπονικές επιστήµες και τουλάχιστον  3ετή επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων το 
ένα (1) έτος σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο έργο. 

• Στέλεχος επιστήµης πληροφορικής (παρακολούθηση δεδοµένων και ορθής λειτουργίας 
σταθµών - αποµακρυσµένα): Τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος µε πανεπιστηµιακό τίτλο 
σπουδών θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης και 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία εκ των οποίων το ένα (1) έτος σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο 
έργο. 

• Τεχνικοί επίλυσης προβληµάτων στη διασύνδεση του σταθµού (αποµακρυσµένα): Δύο (2) 
τουλάχιστον τεχνικοί µε πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών θετικής / τεχνολογικής 
κατεύθυνσης ή συναφές µεταπτυχιακό δίπλωµα και 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία. Το ένα στέλεχος απαιτείται να είναι εξειδικευµένο σε θέµατα µικροηλεκτρονικής 
δικτύων και απασφαλµάτωσης ενώ το άλλο στέλεχος απαιτείται να είναι εξειδικευµένο σε 
ανάπτυξη εφαρµογών και προγραµµατισµό υλικολογισµικού (firmware). 

• Στελέχη υποδοχής προβληµάτων (Help Desk): Τέσσερα (4) τουλάχιστον στελέχη µε τίτλο 
σπουδών θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης (Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ) και 5ετής 
τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη χρηστών. Το ένα (1) τουλάχιστον 
στέλεχος εξ αυτών απαιτείται να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία / εξειδίκευση στο ευρύτερο 
αντικείµενο της γεωπονίας. 

Ε. Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη Εφαρµογών 

• Υπεύθυνοι Ανάλυσης, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Εφαρµογών: Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη 
µε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στο ευρύτερο αντικείµενο της πληροφορικής και 
τουλάχιστον 10ετή επαγγελµατική εµπειρία στην ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη web 
εφαρµογών εκ των οποίων το ένα (1) έτος σε αντικείµενο αντίστοιχο µε το 
προκηρυσσόµενο έργο. 
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• Αναλυτές / Προγραµµατιστές: Δεκατρία (13) τουλάχιστον στελέχη µε πανεπιστηµιακό 
τίτλο σπουδών θετικής / τεχνολογικής κατεύθυνσης και 3ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία στην ανάλυση, σχεδιασµό και ανάπτυξη web εφαρµογών µε τεχνολογίες που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου. Εξ αυτών απαιτούνται: 

o Τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος µε εξειδίκευση στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 
διεπαφών χρηστών web εφαρµογών (web interface developer / web designer) 

o Τουλάχιστον δύο (2) στελέχη µε εξειδικευµένη γνώση σε τεχνολογίες web services 

o Τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος µε εξειδικευµένη γνώση στον σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη native  / hybrid εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα (πλατφόρµες 
Android,iOS). 

• Υπεύθυνος Διαχείρισης ΒΔ: Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος µε µεταπτυχιακό δίπλωµα 
ειδίκευσης στο ευρύτερο αντικείµενο της πληροφορικής και 10ετή τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία στον σχεδιασµό, την υλοποίηση και διαχείριση Βάσεων 
Δεδοµένων. 

Στ’ Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης 

• Υπεύθυνοι κέντρων διανοµής και υποστήριξης: Δεκατρία (13) τουλάχιστον στελέχη µε 
πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών στις θετικές ή γεωπονικές επιστήµες και τουλάχιστον 3ετή 
επαγγελµατική εµπειρία.  

• Τεχνικοί Υποστήριξης Δικτύου: Είκοσι Έξι (26) τουλάχιστον τεχνικοί υποστήριξης δικτύου 
µε ένα (1) έτος τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία. 

Ζ. Νοµική Υποστήριξη 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων: Ένα (1) στέλεχος µε πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών στις 
νοµικές επιστήµες και τουλάχιστον 10ετή επαγγελµατική εµπειρία. Απαιτείται αποδεδειγµένη 
εµπειρία στη συµβουλευτική οργανισµών σχετικά µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων 
αναφορικά µε την επεξεργασία και ελεύθερη διακίνηση προσωπικών δεδοµένων. Ο Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδοµένων µπορεί να είναι µέλος του προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία (εσωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων) ή να ασκεί τα 
καθήκοντά του βάσει σύµβασης παροχής υπηρεσιών (εξωτερικός συνεργάτης). 

Η. Μετάπτωση Δεδοµένων 

Τεχνικοί Μετάπτωσης Δεδοµένων: Τέσσερα (4) τουλάχιστον στελέχη µε τίτλο σπουδών θετικής / 
τεχνολογικής κατεύθυνσης (Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ) και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία 
στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση βάσεων δεδοµένων.  Τα στελέχη αυτά είναι 
επιθυµητό να διαθέτουν εξειδικευµένη γνώση τεχνολογιών data warehouse και µηχανισµών ETL / 
ELT. 

Θ. Διαχείριση Υπολογιστικού Νέφους 

• Διαχειριστής Υπολογιστικού Νέφους:  Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος µε πανεπιστηµιακό 
δίπλωµα στο ευρύτερο αντικείµενο της πληροφορικής, 10ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία στην παραµετροποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξοπλισµού και 
έτοιµου λογισµικού και αποδεδειγµένη γνώση διαχείρισης υπολογιστικού νέφους που 
τεκµαίρεται από συναφή έργα µε το αντικείµενο. 

• Τεχνικοί Υπολογιστικού Νέφους: Τέσσερις (4) τουλάχιστον τεχνικοί µε πτυχίο 
πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης µε 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική 
εµπειρία στην παραµετροποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας εξοπλισµού και του 
έτοιµου λογισµικού. Στη περίπτωση που το στέλεχος δεν διαθέτει πτυχίο, απαιτείται 
10ετής τουλάχιστον σχετική επαγγελµατική εµπειρία και επαγγελµατικές πιστοποιήσεις 
στο κατά περίπτωση αντικείµενο εξειδίκευσης. 

Ι. Δηµοσιοποίηση και Προβολή 
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• Σύµβουλοι δηµοσιοποίησης και προβολής έργου: Δύο (2) στελέχη µε πανεπιστηµιακό τίτλο 
σπουδών και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση δράσεων 
δηµοσιοποίησης και προβολής. Εξ αυτών, το ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος θα πρέπει να 
έχει εξειδικευµένη γνώση µεθόδων δηµοσιοποίησης και προβολής µε χρήση νέων 
τεχνολογιών (π.χ. πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.). 

Κ. Εκπαίδευση 

• Σύµβουλοι Εκπαίδευσης: Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη µε πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών 
και 5ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης. 

Λ. Ειδικοί Επιστήµονες 

• Ειδικός Επιστήµονας - Γεωπόνος (Εδαφολόγος): Ένα (1) στέλεχος µε Διδακτορικό 
δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον 10ετή ερευνητική εµπειρία στο ευρύτερο αντικείµενο 
της εδαφολογίας. Απαιτείται το στέλεχος να έχει τουλάχιστον πέντε (5) σχετικές 
δηµοσιευµένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές. 

• Ειδικός Επιστήµονας - Γεωπόνος (Φυτοπαθολόγος): Ένα (1) στέλεχος µε Διδακτορικό 
δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον 10ετή ερευνητική εµπειρία στο ευρύτερο αντικείµενο 
της φυτοπαθολογίας. Απαιτείται το στέλεχος να έχει τουλάχιστον πέντε (5) σχετικές 
δηµοσιευµένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές. 

• Ειδικός Επιστήµονας - Γεωπόνος (Εντοµολόγος): Ένα (1) στέλεχος µε Διδακτορικό 
δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον 10ετή ερευνητική εµπειρία στο ευρύτερο αντικείµενο 
της εντοµολογίας. Απαιτείται το στέλεχος να έχει τουλάχιστον πέντε (5) σχετικές 
δηµοσιευµένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές. 

• Ειδικός Επιστήµονας - Γεωπόνος (Ειδικός Άρδευσης): Ένα (1) στέλεχος µε Διδακτορικό 
δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον 10ετή ερευνητική εµπειρία στο ευρύτερο αντικείµενο 
της άρδευσης. Απαιτείται το στέλεχος να έχει τουλάχιστον πέντε (5) σχετικές 
δηµοσιευµένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών  
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριµένα να διαθέτουν Πρότυπο 
πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναµο, που να εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής, της ανάπτυξης και εγκατάστασης ολοκληρωµένων πληροφοριακών 
συστηµάτων. 

Επιπλέον, οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συγκεκριµένα να 
διαθέτουν Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναµο, που να 
εµπίπτει στο αντικείµενο παροχής υπηρεσίας του έργου.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, 

Σελίδα  28



εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 Το τµήµα του έργου που δύναται να ανατεθεί σε υπεργολάβους ή εξωτερικούς συνεργάτες δεν 
µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 20% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου, χωρίς ΦΠΑ. 
Ως τµήµα του έργου νοείται ενδεικτικά η απασχόληση στελεχών ως µέλη της οµάδας έργου σε 
εργασίες του έργου καθώς και η προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού και υπηρεσιών.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα III το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίστηκε βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες που είναι αναρτηµένες στην 
ηλεκτρονικής διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ : 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdfΣε όλες τις 
περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπισης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 
της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 Δικαίωµα συµµετοχής έως 2.2.8 Στήριξη στην 
ικανότητα τρίτων κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 
105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1: 

απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου τελευταίου τριµήνου ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως 
άνω παράγραφο, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2: 

     περίπτωση α’ και β ‘: 

- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Οικονοµικός 
Φορέας είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

- Πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά αρµόδιας/ων αρχής/ών, από το/α οποίο/α να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Οικονοµικός Φορέας είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καθώς και   επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα αναφορικά µε τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους. Επί 
αλλοδαπών οικονοµικών φορέων και εφόσον από τα προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά δεν 
προκύπτει συγκεκριµένη διάρκεια ισχύος τους, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο τριάντα 
(30) ηµέρες πριν την υποβολή τους.  

  περίπτωση γ ‘: 

- Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ : 

πιστοποιητικό/ά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο/α να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Οικονοµικός Φορέας:  

α) δεν τελεί υπό πτώχευση  

β) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

δ) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

ε) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού  

στ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες  
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Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την υποβολή τους. 

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-µέλος ή εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 : 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι οριζόµενοι στην παραπάνω παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4: 

Δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη 
εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 
της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση 
µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 
στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες 
ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της  δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης 
των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 
µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  
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Η Αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8: 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. . Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν τα αναφερόµενα στον πρακάτω πίνακα : 

  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 
οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) 
προηγουµένων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων (2015-2016-2017), για τις 
οποίες έχουν δηµοσιευτεί ισολογισµοί.  

Επί ποινή αποκλεισµού δεν µπορεί ο προσφέρων να εµφανίζει στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είτε α) ζηµιογόνα αποτελέσµατα µετά φόρων σε κάθε µία χωριστά κατά τις τρεις 
τελευταίες χρήσεις είτε β) αρνητικά ίδια κεφάλαια σε κάθε µία χωριστά κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται από 
κάθε µέλος της µε ποινή αποκλεισµού. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών, υπεύθυνη δήλωση 
περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 
χρήσεων µε αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισµών (π.χ. 
µνεία νοµικής διάταξης κλπ). Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν:  

α) Κατάλογο αντίστοιχων έργων στον οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία των ανωτέρω έργων, η 
επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων, θα τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση είτε βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης του πελάτη ή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Επίσης για τουλάχιστον τρία (3) 
από τα εν λόγω έργα θα πρέπει να διατεθεί Αναλυτική Παρουσίαση. Στη περίπτωση που τα 

1 Πιστοποιητικό εγγραφής ή βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης στο οποίο θα αναγράφεται το ειδικό 
επάγγελµά τους  (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την 
υποβολή της Προσφοράς. Στις περιπτώσεις Ένωσης εταιρειών το προαναφερόµενο 
πιστοποιητικό υποβάλλεται για κάθε µέλος της ένωσης. 
Στην περίπτωση που µια χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση 
σύµβασης.
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αντίστοιχα έργα είναι λιγότερα των τριών τότε η αναλυτική παρουσίαση απατείται για το σύνολο 
αυτών. 

- i. Εάν ο Πελάτης είναι Δηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρµοδίως υπογραφεί από 
την αρµόδια Δηµόσια Αρχή.  

- ii. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 
του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, ή ισοδύναµη. 

Ολοκλήρωση ενός Έργου µε επιτυχία νοείται ως, η εντός όρων και προδιαγραφών της σύµβασης 
και τυχόν τροποποιήσεων αυτής, ολοκλήρωση αυτού του Έργου. 

Σηµειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε 
απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος. 

β) Περιγραφή της προτεινόµενης οµάδας έργου που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 

• Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, 
βάσει του ακόλουθου υποδείγµατος 

Υπόδειγµα Υπάλληλοι του Έργου 

• Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην  
Οµάδα Έργου. Θα πρέπει να προσκοµισθούν δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών 
συνεργατών στις οποίες οι συνεργάτες θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου 
των όρων της παρούσας διακήρυξης, ότι δέχονται να συνεργαστούν µε τον υποψήφιο 
ανάδοχο, και ποιος θα είναι ο ρόλος τους στο  σχήµα υλοποίησης. 

Υπόδειγµα Εξωτερικοί Συνεργάτες 

• Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην 
Οµάδα Έργου. Θα πρέπει να προσκοµισθούν δηλώσεις συνεργασίας των υπεργολάβων 
στις οποίες θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των όρων της παρούσας 

Α/Α

Εταιρεία (σε 
πρίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας)

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 

Έργου

Θέση στην 
οµάδα έργου Ανθρωποµήνες

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

(*)

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας Έργου

Θέση στην οµάδα 
έργου Ανθρωποµήνες

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

(*)
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διακήρυξης, ότι δέχονται να συνεργαστούν µε τον υποψήφιο ανάδοχο, και ποιος θα είναι 
ο ρόλος τους στο  σχήµα υλοποίησης 

Υπόδειγµα Στελέχη των Υπεργολάβων 

• Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα 
Βιογραφικού Σηµειώµατος των Μελών της Οµάδας Έργου, όλων των µελών της Οµάδας 
Έργου από τα οποία να αποδεικνύονται οι παραπάνω προϋποθέσεις 

Στα πλαίσια της απόδειξης της τεχνικής τους ικανότητας, όλοι οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς 
υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού, µετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής 
διαγωνισµού και παρουσία της εν λόγω Επιτροπής να επιδείξουν µια συναφή και αντιστοίχου 
περιεχοµένου ολοκληρωµένη πληροφοριακή εφαρµογή η οποία απαιτείται να βρίσκεται σε 
παραγωγική λειτουργία και να έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο τουλάχιστον ενός από τα έργα που 
ζητείται να παρουσιαστούν αναλυτικά. Για την συγκεκριµένη παρουσίαση, η επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού θα χορηγήσει πληροφοριακά σενάρια τα οποία θα περιλαµβάνουν 
σχετικές λειτουργικές διαδικασίες όπως ενδεικτικά διαδικτυακή παρακολούθηση µετρούµενων 
παραµέτρων των εγκατεστηµένων τηλεµετρικών σταθµών, διαδικτυακή παρακολούθηση 
ενδείξεων προγνωστικών µοντέλων φυτοπροστασίας κλπ.. Η χορήγηση των σεναρίων αυτών θα 
πραγµατοποιηθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και συγκεκριµένα πέντε 
(5) µέρες πριν την ηµεροµηνία επίδειξης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει 
την απαιτούµενη εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε το παρόν έργο, απαιτείται–κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας των προσφορών των συµµετεχόντων- η επίδειξη της 
διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός (1) σταθµού συλλογής δεδοµένων, εκ των 
προσφερόµενων, από τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η µέτρηση εδαφικών και ατµοσφαιρικών 
παραµέτρων. Κατά την παραπάνω επίδειξη, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει –σε πραγµατικές 
συνθήκες και µε τη παρουσία της αρµόδιας επιτροπής - να εγκαταστήσει τον σταθµό, να ελέγξει -
επιτόπια- την ορθή λειτουργία του και να προσπελάσει διαδικτυακά τις µετρούµενες 
παραµέτρους του σταθµού µέσω του προσφερόµενου web-based λογισµικού παρακολούθησης. 
Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας απαιτείται και η επίδειξη του συνόλου των υπό προµήθεια 
(έτοιµων) λογισµικών / εφαρµογών σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας. Η αδυναµία 
επίδειξης κάποιων εκ των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισµικού, υλικολογισµικού ή / και 
λογισµικού καθώς και γενικότερα η µη συµµόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την 
επίδειξη, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου.  

Η συγκεκριµένη απαίτηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την έγκριση ή απόρριψη του 
υποψηφίου αναδόχου στο µετέπειτα στάδιο της αξιολόγησης. Η αδυναµία επίδειξης κάποιων εκ 
των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισµικού, υλικολογισµικού ή / και λογισµικού καθώς και 
γενικότερα η µη συµµόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την επίδειξη, αποτελούν λόγο 
απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 
πληροφοριών της παραγράφου 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας 
πληροφοριών οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν Πιστοποιητικό που αφορά στην ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων σε ισχύ, από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη 
διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2015 ή 

Α/Α

Εταιρεία (σε 
πρίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας)

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 

Έργου

Θέση στην 
οµάδα έργου Ανθρωποµήνες

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

(*)
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ισοδύναµο, που να εµπίπτει στο αντικείµενο στο πεδίο εφαρµογής, της ανάπτυξης και 
εγκατάστασης ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων 

• Πιστοποιητικό που αφορά στην Ασφάλεια Πληροφοριών σε ισχύ, από ανεξάρτητο 
διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε το διεθνές 
πρότυπο ISO 27001:2013 ή ισοδύναµο,  

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν 
νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς 
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016.Επιπλέον υποβάλλεται συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης µε το οποίο α) 
συστήνεται η Ένωση β) αναγράφεται να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου και το 
ποσοστό (όχι απόλυτη τιµή) του συµβατικού τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της 
ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, γ) δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και 
τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader) δ) και ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης και των µελών της για τη συµµετοχή της στο Διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της 
Ένωσης και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την απόδειξη ότι 
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 
δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1  Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τα κάτωθι 
κριτήρια: 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο, 
όπου Ki η βαθµολογία του κριτηρίου και σi ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας:  

Βi = σ1 Χ Κ1 + σ2 Χ Κ2 +……+ σν Χ Κν 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Οµάδα Α Τεχνολογική Επάρκεια Κάλυψης Τεχνολογικών Προδιαγραφών 
Έργου

Α.1 Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο 20%

Α.2 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Σταθµών Συλλογής Δεδοµένων 30%

Α.3 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών πλατφόρµας συλλογής, 
επεξεργασίας και Διάθεσης Περιβαλλοντικών Δεδοµένων 30%

Άθροισµα Συντελεστών Βαρύτητας Οµάδας Α : 80%

Οµάδα Β Προδιαγραφές Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Β.1
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Δηµοσιοποίησης, Τεχνικής Υποστήριξης, 
µετάπτωσης και εκκαθάρισης δεδοµένων και νοµικής υποστήριξης 
έργου. Υπηρεσίες & Υποδοµές Φιλοξενίας

5%

Β.2 Υπηρεσίες ολοκληρωµένης συλλογής δεδοµένων ευφυούς 
γεωργίας και αξιολόγηση αντικτύπου 5%

Άθροισµα Συντελεστών Βαρύτητας Οµάδας Β : 10%

Οµάδα Γ Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου

Γ.1
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (φάσεις, παραδοτέα, ορόσηµα, 
Χρονοδιάγραµµα) – Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης έργου 
(Διαχείριση Έργου, Διασφάλιση Ποιότητας κλπ.)

5%

Γ.2 Σχήµα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου – Οργάνωση Έργου – 
Τεχνογνωσία και Εµπειρίες Οµάδας Έργου 5%

Άθροισµα Συντελεστών Βαρύτητας Οµάδας Γ : 10%

Άθροισµα Συνόλου Συντελεστών Βαρύτητας : 100%

Σελίδα  36



Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς θα γίνει µε 
βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου:  

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Διαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα:  

- του συνολικού κόστους για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ {βλ. Πάραρτηµα VI, πίνακα: Συγκεντρωτικός 
Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς} και  

- του συνολικού κόστους ετήσιας συντήρησης {βλ. διευκρίνιση} των ετών συντήρησης, µετά 
την προσφερόµενη εγγύηση, χωρίς ΦΠΑ {βλ. Πάραρτηµα VI, πίνακα: Συγκεντρωτικός 
Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης}. 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 

Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική 
βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε 
την µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια 
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.  Σηµειώνεται ότι 
το συνολικό συγκριτικό κόστος µιας οικονοµικής προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα των  
ποσών που θα αναγράφονται  στη γραµµή «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» της στήλης Οικονοµική Προσφορά 
σε Ευρώ (€) (χωρίς τον ΦΠΑ) του Πίνακα 1.6  Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου και στη 
γραµµή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ της στήλης ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  του 
Πίνακα 2  Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης του Παραρτήµατος VI.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη για 
το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου του παρόντος διαγωνισµού. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και της παραγράφου 2.4.3 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α 
Φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» της παρούσας. 

 Στα πλαίσια της απόδειξης της τεχνικής τους ικανότητας, όλοι οι υποψήφιοι οικονοµικοί 
φορείς υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης, µετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής 
διαγωνισµού και παρουσία της Τεχνικής Επιτροπής και Εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχής, να επιδείξουν µια συναφή και αντιστοίχου περιεχοµένου ολοκληρωµένη πληροφοριακή 
εφαρµογή η οποία απαιτείται να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και να έχει υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο τουλάχιστον ενός από τα έργα που ζητείται να παρουσιαστούν αναλυτικά. Για την 
συγκεκριµένη παρουσίαση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα χορηγήσει 
πληροφοριακά σενάρια τα οποία θα περιλαµβάνουν σχετικές λειτουργικές διαδικασίες όπως 
ενδεικτικά διαδικτυακή παρακολούθηση µετρούµενων παραµέτρων των εγκατεστηµένων 
τηλεµετρικών σταθµών, διαδικτυακή παρακολούθηση ενδείξεων προγνωστικών µοντέλων 
φυτοπροστασίας κλπ.. Η χορήγηση των σεναρίων αυτών θα πραγµατοποιηθεί κατά το στάδιο 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και συγκεκριµένα πέντε (5) µέρες πριν την ηµεροµηνία 
επίδειξης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την απαιτούµενη εµπειρία σε 
αντικείµενα συναφή µε το παρόν έργο, απαιτείται–κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας 
των προσφορών των συµµετεχόντων- η επίδειξη της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας 
ενός (1) σταθµού συλλογής δεδοµένων, εκ των προσφερόµενων, από τον οποίο θα 
επιβεβαιώνεται η µέτρηση εδαφικών και ατµοσφαιρικών παραµέτρων. Κατά την παραπάνω 
επίδειξη, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει –σε πραγµατικές συνθήκες και µε τη παρουσία της 
αρµόδιας επιτροπής - να εγκαταστήσει τον σταθµό, να ελέγξει -επιτόπια- την ορθή λειτουργία 
του και να προσπελάσει διαδικτυακά τις µετρούµενες παραµέτρους του σταθµού µέσω του 
προσφερόµενου web-based λογισµικού παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
απαιτείται και η επίδειξη του συνόλου των υπό προµήθεια (έτοιµων) λογισµικών / εφαρµογών σε 
περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας. Η αδυναµία επίδειξης κάποιων εκ των παραπάνω, η 
δυσλειτουργία υλισµικού, υλικολογισµικού ή / και λογισµικού καθώς και γενικότερα η µη 
συµµόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την επίδειξη, αποτελούν λόγο απόρριψης της 
προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου,  

Η συγκεκριµένη απαίτηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την έγκριση ή απόρριψη του 
υποψηφίου αναδόχου στο µετέπειτα στάδιο της αξιολόγησης. Η αδυναµία επίδειξης κάποιων εκ 
των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισµικού, υλικολογισµικού ή / και λογισµικού καθώς και 
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γενικότερα η µη συµµόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την επίδειξη, αποτελούν λόγο 
απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου. 

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.4. της παρούσας .  

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το 
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον, οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τoυς στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε 
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το υπόδειγµα Α του Παραρτήµατος IV. 
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Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙΙ).  

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙΙ).  

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν σε 
µορφή .pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένο, το ΕΕΕΣ στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά».  

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συµµόρφωσης-
Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα 
στα ως άνω Παραρτήµατα.  

Στη τεχνική προσφορά, όλοι οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή 
απόρριψης, µετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισµού, να επιδείξουν µια συναφή 
και αντιστοίχου περιεχοµένου ολοκληρωµένη πληροφοριακή εφαρµογή η οποία απαιτείται να 
βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και να έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο τουλάχιστον ενός από 
τα έργα που ζητείται να παρουσιαστούν αναλυτικά. Για την συγκεκριµένη παρουσίαση, η 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα χορηγήσει πληροφοριακά σενάρια τα οποία θα 
περιλαµβάνουν σχετικές λειτουργικές διαδικασίες όπως ενδεικτικά διαδικτυακή παρακολούθηση 
µετρούµενων παραµέτρων των εγκατεστηµένων τηλεµετρικών σταθµών, διαδικτυακή 
παρακολούθηση ενδείξεων προγνωστικών µοντέλων φυτοπροστασίας κλπ.. Η χορήγηση των 
σεναρίων αυτών θα πραγµατοποιηθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και 
συγκεκριµένα πέντε (5) µέρες πριν την ηµεροµηνία επίδειξης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την απαιτούµενη εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε το παρόν έργο, 
απαιτείται–κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας των προσφορών των συµµετεχόντων- 
η επίδειξη της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός (1) σταθµού συλλογής δεδοµένων, 
εκ των προσφερόµενων, από τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η µέτρηση εδαφικών και 
ατµοσφαιρικών παραµέτρων. Κατά την παραπάνω επίδειξη, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει –
σε πραγµατικές συνθήκες και µε τη παρουσία της αρµόδιας επιτροπής - να εγκαταστήσει τον 
σταθµό, να ελέγξει -επιτόπια- την ορθή λειτουργία του και να προσπελάσει διαδικτυακά τις 
µετρούµενες παραµέτρους του σταθµού µέσω του προσφερόµενου web-based λογισµικού 
παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας απαιτείται και η επίδειξη του συνόλου των 
υπό προµήθεια (έτοιµων) λογισµικών / εφαρµογών σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας. Η 
αδυναµία επίδειξης κάποιων εκ των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισµικού, υλικολογισµικού ή / 
και λογισµικού καθώς και γενικότερα η µη συµµόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την 
επίδειξη, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου,  

Η συγκεκριµένη απαίτηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την έγκριση ή απόρριψη του 
υποψηφίου αναδόχου στο µετέπειτα στάδιο της αξιολόγησης. Η αδυναµία επίδειξης κάποιων εκ 
των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισµικού, υλικολογισµικού ή / και λογισµικού καθώς και 
γενικότερα η µη συµµόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την επίδειξη, αποτελούν λόγο 
απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Στον υποφάκελο αυτό θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί συµπληρωµένος Πίνακας 
Συµµόρφωσης σε µορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένος (µε βάση το υπόδειγµα που θα έχει 
αναρτηθεί στο χώρο του διαγωνισµού στο ΕΣΗΔΗΣ σε µορφή .doc). 
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Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης κατακύρωσης ήτοι την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα VI  Υπόδειγµα 
Οικονοµικής Προσφοράς της διακήρυξης.  

Η τιµή δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα και πρέπει να είναι στρογγυλοποιηµένη σε δύο δεκαδικά 
ψηφία.  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα VI της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή 
pdf. 

Η αξιολόγηση της Οικονοµικής προσφοράς των υποψηφίων θα γίνει µε βάση τον ως άνω 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο αναλυτικό πίνακα οικονοµικής προσφοράς. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην 
παρούσα διακήρυξη. 

 2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.Προσφορά η οποία ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενα φακέλου «Δικαιολογητικά 
συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική Προσφορά / 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7 της παρούσας, 

στ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016), και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης. 

ι)  η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε είδος, προϊόν ή 
υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο 
µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς, 

ια) η οποία παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης και των Πινάκων 
Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές, 

ιβ) η οποία παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές και 
των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές, 

ιγ) της οποίας το συνολικό τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου,  

ιδ) που η προσφερόµενη εγγύηση είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη 
ζητούµενη και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόµενης λύσης.  

ιε) «Προσφορά που το κόστος συντήρησης του Έργου (βλ. πίνακα «Συγκεντρωτικός Πίνακας 
Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης» /στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ)») για κάθε έτος µετά την προσφερόµενη Περίοδο Εγγύησης και έως τη λήξη της ΠΕΣ είναι 
µεγαλύτερο του 10% ή µικρότερο του 8% της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου 
για το Έργο.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» θα πραγµατοποιηθεί στις 22/03/2019 και ώρα 12:00 (οπωσδήποτε 
τουλάχιστον µετά την παρέλευση 3 εργάσιµων ηµερών)  µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή µε σχετική πρόσκλησή της που θα 
αποσταλεί µε ηλεκτρονικό µήνυµα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή 
προσφορά. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορώντης παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση 
µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και 
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες . Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο3.4 της παρούσας. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
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κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική 
βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται  µε την µεγαλύτερη 
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς ανάλογα µε την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή 
προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία µεταξύ τους 

Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, , η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισµού και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.  

Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε απόφαση 
του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, 
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες . 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας που δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών  από 
την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 
2.2.4 έως 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
µε  
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το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την 
δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του Διαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 
µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού 
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
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προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β` της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι  

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε 
(15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, 
το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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

4.1 Εγγυήσεις   
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5 Εγγυήσεις της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της 
Διακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5 Τροποποίηση σύµβασης 
κατά τη διάρκειά της, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται µε την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας Διακήρυξης,  που θα 
καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να 
χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 Τρόπος πληρωµής της παρούσας 
(τρόπος πληρωµής).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς 
τους. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το συµβατικό τίµηµα σε 
οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το συµβατικό 
τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω αναφερόµενα, σε περίπτωση 
που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν 
προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα η Αναθέτουσα Αρχή  δεν 
έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
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Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφεροµένου στην 
Προσφορά του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που 
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 
πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του 
αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν 
αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση 
της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΚτΠ Α.Ε. εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από 
την αντικατάσταση.  

Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 
να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλα πρόσωπα που θα διαθέτουν 
τουλάχιστον ίση εµπειρία και ίσα προσόντα µε τα αντικαθιστάµενα. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των 
µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες 
από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον 
αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων 
της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης 
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών 
που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές 
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το 
αντικείµενο της παρούσας, καθώς και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί 
απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, ο πηγαίος κώδικας καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα 
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του αντικειµένου της 
παρούσας, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που µπορεί να τα 
διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκµεταλλεύεται.  

Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του συνολικού αντικειµένου της παρούσας τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης και δεν εµπίπτουν στις 
παραπάνω παραγράφους µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η 
οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν 
από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 
αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία 
φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και 
τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια 
της υπογραφής της Σύµβασης. 
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4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/
δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των 
τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει 
στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια-τεχνική 
και επαγγελµατική ικανότητα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης  θα πρέπει να 
προσκοµιστούν αντίστοιχα στοιχεία µε όσα είχαν προσκοµιστεί από τον αρχικό υπεργολάβο και 
να τεκµηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος πληροί κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις που πληρούσε ο 
αρχικός υπεργολάβος και ότι συνολικά οι απαιτήσεις της διακήρυξης εξακολουθούν να 
πληρούνται. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού και 
µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της 
σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής αξίας 
της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της 
σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης: 

α) σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 σε 
συνδυασµό µε την περίπτωση ζ’ της παρ.11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 
107 περ.39 του ν.4497/2017. 

4.6 Δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
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αναγνωριστεί µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.7  Υποκατάσταση Αναδόχου     
Η υποκατάσταση αναδόχου είναι δυνατή κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση 
ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαµβανοµένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον 
οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, 
υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης.  

4.8 Τροποποιήσεις ήσσονος αξίας  
Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εφόσον η τροποποίηση είναι ήσσονος αξίας και 
συγκεκριµένα όταν πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια : 

• η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών:  

1)των κατώτατων ορίων εφαρµογής των Οδηγιών και  
2)του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης  

Σε περίπτωση περισσότερων, διαδοχικών τροποποιήσεων της αρχικής σύµβασης, η αξία τους 
υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

• Η τροποποίηση δεν µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

Με τη χορήγηση υποχρεωτικής έντοκης προκαταβολής ποσοστού 30% της συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. , µε την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης 
προκαταβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. 
της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου τµηµατικά µετά τις οριστικές τµηµατικές 
παραλαβές εξοπλισµού/ υπηρεσιών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία 
λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του τόκου 
θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου 12µηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες το οποίο θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και µετά την έκδοση Πρωτοκόλλου 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας υπόψη 
την υπ’ αριθµ. 14321/4-02-2019 Απόφαση έγκρισης ένταξης του εν λόγω έργου στο ΠΔΕ 2019, 
στη ΣΑΕ 063, µε κωδικό ενάριθµο 2018ΣΕ06300001. 

Ο τρόπος πληρωµής έχει ως εξής :  

i. καταβολή είκοσι τοις εκατό (20%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την παραλαβή του 
συνόλου των παραδοτέων του πρώτου τριµήνου από την υπογραφή της σύµβασης, 
ήτοι µετά την παραλαβή των κάτωθι, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.3.3.2 του 
Παραρτήµατος Ι: 

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Π.1.1 Μελέτη Εφαρµογής και Βιωσιµότητας του Έργου

Π.1.2 Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων

Π.1.3 Πλάνο Διαχείρισης Έργου

Π.1.4 Μελέτη Συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό GDPR

Π.2.1 Μελέτη Χωροθέτησης Σταθµών

Π.2.2 Πλήρως Λειτουργικό Δίκτυο Εγκατάστασης και Υποστήριξης

Π.2.3 Λογισµικό παρακολούθησης παραµέτρων δικτύου / σταθµών (συµπερ. 
Πηγαίου Κώδικα)

Π.2.4 (α) Εγκατεστηµένοι Σταθµοί Συλλογής (1η παρτίδα)

Π.2.5 Υλικολογισµικό (firmware) των σταθµών συλλογής δεδοµένων

Π.2.6 Kατασκευαστικός φάκελος σταθµών συλλογής δεδοµένων µε τα 
προσχέδια (blueprints) των πλακετών
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ii. καταβολή είκοσι τοις εκατό (20%) µετά την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων 
του δεύτερου τριµήνου από την υπογραφή της σύµβασης, ήτοι µετά την παραλαβή 
των κάτωθι, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.3.3.2 του Παραρτήµατος Ι:. 

iii. καταβολή είκοσι τοις εκατό (20%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την παραλαβή του 
συνόλου των παραδοτέων του τρίτου τριµήνου, ήτοι µετά την παραλαβή των κάτωθι, 
όπως περιγράφεται στην παρ. 3.3.3.2 του Παραρτήµατος Ι:. 

iv. Καταβολή του υπόλοιπου του συµβατικού τιµήµατος, µετά την παραλαβή του συνόλου των 
παραδοτέων του τέταρτου τριµήνου, ήτοι µετά την παραλαβή των κάτωθι, όπως περιγράφεται 

Π.3.1 Υποσυστήµατα πλατφόρµας

Π.3.2 Λογισµικό ταχείας ανάπτυξης εφαρµογών (συµπερ. πηγαίου κώδικα)

Π.3.3 Web-based λογισµικό διαχείρισης και παρακολούθησης Γεωργικής 
Εκµετάλλευσης (συµπερ. πηγαίου κώδικα)

Π.3.4 Native mobile / hybrid εφαρµογή διαχείρισης και παρακολούθησης 
Γεωργικής Εκµετάλλευσης (συµπερ. πηγαίου κώδικα)

Π.3.5 Πλατφόρµα σε δοκιµαστική λειτουργία 

Π.3.6 Πλατφόρµα σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία

Π.4.1 Υπολογιστικό Νέφος (GCloud) για φιλοξενία της πλατφόρµας και 
περιβάλλον ανάκαµψης από καταστροφή

Π.4.2 Πλήρως λειτουργικός µηχανισµός διαχείρισης χρηστών

Π.4.3 Σχέδιο Εκπαίδευσης

Π.4.4 Πλήρως λειτουργική πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης

Π.4.5 Πλήρως λειτουργική πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης

Π.4.6 Πλάνο Δράσεων Δηµοσιοποίησης - Προβολής

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Π.2.7 (α) Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών υποστήριξης δικτύου σταθµών (1ου 
εξαµήνου)

Π.3.7 (α) Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών υποστήριξης πλατφόρµας (1ου εξαµήνου)

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Π.2.4 (β) Εγκατεστηµένοι Σταθµοί Συλλογής (2η παρτίδα)

Π.3.7 (β) Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών υποστήριξης πλατφόρµας (3ου τριµήνου)

Π.4.7 (α) Έγκυρα δεδοµένα ευφυούς γεωργίας για επιλεγµένες καλλιέργειες (1ου 
οκταµήνου)
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στην παρ. 3.3.3.2 του Παραρτήµατος Ι και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συνόλου του Έργου. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως 
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 
υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόµενης ΚΥΑ. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού της προµήθειας υλικών και 8% επί του καθαρού 
ποσού παροχής υπηρεσιών. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγω ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων 

Στη περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη 
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η 
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσµίας συµµόρφωσης. 

ΚΩΔ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Π.2.4 (γ) Εγκατεστηµένοι Σταθµοί Συλλογής (3η παρτίδα)

Π.2.7 (β) Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών υποστήριξης δικτύου σταθµών (2ου 
εξαµήνου)

Π.3.7 (γ) Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών υποστήριξης πλατφόρµας (4ου τριµήνου)

Π.4.7 (β) Έγκυρα δεδοµένα ευφυούς γεωργίας για επιλεγµένες καλλιέργειες (3ου 
τετραµήνου)

Π.4.8 Προσαρµοσµένες επιστηµονικές αλγοριθµικές µέθοδοι για άρδευση και 
φυτοπροστασία

Π.4.9 Τεύχος αποτίµησης αποτελεσµάτων έργου
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του  
για παροχή εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε είτε από ποσόν που δικαιούται να 
λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 
Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής 
της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. Γενικά, η Αναθέτουσα 
Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα 
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% τον 
προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο παράδοσης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. Εάν  οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη  χρήση των υπηρεσιών που παραδόθηκαν 
εµπρόθεσµα,  οι ρήτρες υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας του συνόλου των υπηρεσιών. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία  παράδοσης 
των υπηρεσιών και αυτές δεν παραδοθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 
σύµβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% του προβλεπόµενου συνολικού χρόνου παράδοσης, ή 
σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσµα. Εάν  οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη  χρήση των 
υπηρεσιών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα,  οι ρήτρες υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας 
του συνόλου των υπηρεσιών. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία  παράδοσης 
των υπηρεσιών και αυτές δεν παραδοθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 
σύµβαση ή/και να ζητήσει να εκπέσουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 
στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

5.2.3.  Αν ο εξοπλισµός  ή/και το λογισµικό παραδοθούν µετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλεται ρήτρα 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία  παράδοσης 
του εξοπλισµού ή/και του λογισµικού και αυτά δεν παραδοθούν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση ή/και να  εκπέσουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής ή/και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

Η παραπάνω ρήτρα υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντα 
εξοπλισµού ή/και λογισµικού, χωρίς ΦΠΑ. Εάν ο εξοπλισµός ή/και το λογισµικό που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα επηρεάζει τη χρησιµοποίηση  και του υπόλοιπου εξοπλισµού ή/και του λογισµικού  
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα,  η ρήτρα υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
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Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για παράδοση  του 
εξοπλισµού ή/και του λογισµικού , µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόµενες κατά τα ανωτέρω 
ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού εξοπλισµού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερηµερίας. 

Η είσπραξη  των ρητρών και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το 
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων,  οι ρήτρες και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

Οι χρόνοι –εν γένει- υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. Όπου 
προσµετράται προθεσµία σε ηµέρες, οι ηµέρες αυτές είναι ηµερολογιακές. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της 
Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.  
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη 
συµβατικών υλικών – αντικατάσταση) µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση 
β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016   οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που θα συγκροτηθεί για το 
λόγο αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα εισηγείται για όλα τα ζητήµατα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως 
άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση 
της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια Σύµβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε 
την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.  

Για τα επιµέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάµεσες 
προθεσµίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα I. 

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

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και η παρακολούθηση της καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης γίνεται από αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 
(ΕΠΠΕ) που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε άρθρο 221 του ν. 4412/2016 
και σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναλυτικώς αναφερόµενα.   

Η παράδοση κάθε παραδοτέου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του από την ΕΠΠΕ γίνεται µε 
την εξής διαδικασία:  

Ο ανάδοχος υποβάλλει στην ΕΠΠΕ κάθε παραδοτέο µε την ένδειξη «Έκδοση 1». Η ΕΠΠΕ το 
εξετάζει και  διαβιβάζει εγγράφως στον ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσης - τις τυχόν παρατηρήσεις 
της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το 
επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία αναθεώρησης των παραδοτέων µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, οπότε τα 
διορθωµένα και συµπληρωµένα παραδοτέα υποβάλλονται µε την ένδειξη «Έκδοση 2»  και την 
ένδειξη, Έκδοση 3». 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής η ΕΠΠΕ: 

α) Αν κρίνει, ότι το παραδοτέο, όπως τυχόν διορθώθηκε και συµπληρώθηκε κατά τα ανωτέρω, 
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής του 
παραδοτέου, το οποίο υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή που αποφασίζει το αργότερο µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή του. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας 
αυτής θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια και εφαρµόζεται το άρθρο 219 
παρ. 6 του ν. 4412/2016.   

β) Αν κρίνει, ότι το παραδοτέο, όπως τυχόν διορθώθηκε και συµπληρώθηκε κατά τα ανωτέρω, 
δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσει προσωρινό πρωτόκολλο, στο 
οποίο αναφέρει τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις και γνωµοδοτεί, αν αυτές επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του παραδοτέου και συνεπώς αν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σύµβασης. 
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Σε καταφατική περίπτωση µε το ίδιο πρωτόκολλο η ΕΠΠΕ εισηγείται την επιβολή έκπτωσης επί 
της συµβατικής τιµής, ανάλογης µε τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, διαφορετικά εισηγείται την 
απόρριψη και, αν το κρίνει σκόπιµο, την αντικατάσταση του παραδοτέου. Το πρωτόκολλο αυτό 
υποβάλλεται από την ΕΠΠΕ στην αναθέτουσα αρχή η οποία αποφασίζει επί της παραλαβής και 
της εκπτώσεως επί της συµβατικής τιµής. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει την παραλαβή του 
παραδοτέου µε παρεκκλίσεις η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής µε βάση την 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, µπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
Αν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει την απόρριψη των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας,  µπορεί να εγκρίνει την αντικατάστασή τους 
µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε προθεσµία που τάσσεται 
µε την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης, η προθεσµία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης 
και ο ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινική ρήτρα λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το παραδοτέο που απορρίφθηκε µέσα 
στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξη η συνολική διάρκεια της σύµβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

Απόρριψη υλικών – αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, 
µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 
µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο 
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης.  
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας/Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και 
Τεχνικής Υποστήριξης 

Η ελάχιστη ζητούµενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας είναι δύο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή 
του Έργου. 

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να 

Σελίδα  58



προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι, παρ. 3.2.2.6 και παρ. 3.2.1.6. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, µετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, να προσκοµίσει, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των 
αντικειµένων του Έργου, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας της 
σύµβασης µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και χρονικής ισχύος δύο (2) ετών. Υπόδειγµα 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της παρούσας. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της 
συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο 
της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

6.6 Εχεµύθεια 
Όλες οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν στον ανάδοχο ή που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια 
του έργου θεωρούνται εµπιστευτικές και πρέπει να τυγχάνουν ανάλογου χειρισµού. Τόσο οι 
υπάλληλοι όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες του αναδόχου πρέπει να δεσµεύονται από ρήτρα 
εµπιστευτικότητας.  

Σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό 679/2016 για την Προστασία Δεδοµένων, Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας Δεδοµένων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή δηµόσια αρχή, ή υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που, µόνα ή από κοινού µε άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος του αναδόχου ή ο 
υπεύθυνος του έργου. Ο  υπεύθυνος επεξεργασίας  ορίζει τους  σκοπούς  της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τα µέσα µε τα οποία αυτή πραγµατοποιείται.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να ορίζει τον εκτελούντα την επεξεργασία, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής για την Προστασία των Δεδοµένων. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας βαρύνονται µε την 
υποχρέωση να χρησιµοποιούν µόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς 
διαβεβαιώσεις για την εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, κατά τρόπο 
ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των 
δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων (άρθρο 28 παρ. 1 ΓΚΠΔ)..Η σχέση µεταξύ 
υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία θα πρέπει να αποτυπώνεται 
λεπτοµερώς σε σύµβαση που καταρτίζεται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική µορφή ή άλλη νοµική 
πράξη υπαγόµενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους µέλους, που δεσµεύει τον εκτελούντα 
την επεξεργασία σε σχέση µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει το αντικείµενο και τη 
διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειµένων των δεδοµένων και τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώµατα του υπευθύνου επεξεργασίας. Η εν λόγω σύµβαση ή άλλη νοµική πράξη θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1. να καθορίζει το αντικείµενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της 
επεξεργασίας, το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των 
υποκειµένων των δεδοµένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του υπευθύνου 
επεξεργασίας, 
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2.  να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα µόνο βάσει καταγεγραµµένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, µεταξύ άλλων 
όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισµό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ε.Ε. ή του δικαίου του 
κράτους µέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία, 

3. να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι 
εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεσµεύονται για την 
τήρηση εµπιστευτικότητας, 

4. να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την 
ασφάλεια των δεδοµένων, 

5. να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαµβάνει άλλον εκτελούντα την 
επεξεργασία χωρίς προηγούµενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. Σε 
περίπτωση γενικής γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να ενηµερώσει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν σκοπούµενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την 
αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία και να παρέχει στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. Σε περίπτωση που ο εκτελών 
την επεξεργασία προσλάβει "υπο-εκτελούντα" την επεξεργασία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι 
ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων που προβλέπονται στη σύµβαση 
θα δεσµεύουν και τον "υπο-εκτελούντα". Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικώς εκτελών παραµένει 
πλήρως υπόλογος έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας, 

6. να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην 
απάντηση των αιτηµάτων για άσκηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων 
(δικαίωµα πρόσβασης,διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης), 

7. να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία συνδράµει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη 
διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ασφάλειας των δεδοµένων και 
γνωστοποίησης τυχόν παραβίασης δεδοµένων (data breach). Σε κάθε περίπτωση, ο εκτελών την 
επεξεργασία ενηµερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας αµελλητί, µόλις αντιληφθεί παραβίαση 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

8. να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην 
διενέργεια εκτίµησης αντικτύπου (privacy impact assessment), εφόσον αυτή απαιτείται εν 
προκειµένω από τον ΓΚΠΔ, 

9. να προβλέπει ότι κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία θα 
διαγράψει ή θα επιστρέψει όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας µετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και θα διαγράψει τα 
υφιστάµενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους µέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

10. να προβλέπει ότι ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του 
υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συµµόρφωσής του 
προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ΓΚΠΔ και να επιτρέπει και διευκολύνει τυχόν 
ελέγχους που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλµένο 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

6.7 Συµµόρφωση µε Εθνική και Ενωσιακή Νοµοθεσία 
Ι. Οι προειδοποιήσεις για εχθρούς και ασθένειες των καλλιεργειών, οι οποίες θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο του Έργου, πρέπει να καλύπτουν ανάγκες της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας που 
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απορρέουν από την Οδηγία 128/2009/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ν. 4036/2012 - Παράρτηµα 
Δ’ και τις Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας καλλιεργειών για τις σηµαντικότερες 
καλλιέργειες της χώρας µας, που συνέταξε το ΥΠΑΑΤ.  

ΙΙ. Oι εργασίες που αφορούν στα γεωχωρικά δεδοµένα θα συµµορφώνονται προς τις διατάξεις 
του ν.3882/2010 «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών» και της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ 
(INSPIRE) όπως ισχύουν. 

Σελίδα  61



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1.Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση το αντικειµένου της Σύµβασης 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: 

1.1.1.Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης 

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», είναι εταιρεία η οποία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου 
συµφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των 
φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και την 
εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τοµέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων 
τεχνολογιών για τη Δηµόσια Διοίκηση. Η Εταιρεία λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονοµίας του N. 3429/2005, στο πλαίσιο των διατάξεων του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), του Ν.
4314/2014, Αρθρο 59, παρ. 17 και του καταστατικού της όπως ισχύει (ΦΕΚ Β 3187/30.11.2012) 
και εποπτεύεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Σκοπός της εταιρείας είναι:  

1) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δηµόσιας 
διοίκησης στο πλαίσιο εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος «Διοικητική 
Μεταρρύθµιση» και η υποστήριξη της για την εκτέλεση όµοιων δράσεων και έργων µε στόχο 
την ενδυνάµωση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης. 

2) Η εκτέλεση έργων στον τοµέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών 
για τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης από κάθε πηγή χρηµατοδότησης, καθώς και η 
υποστήριξη της δηµόσιας διοίκησης για την εκτέλεση των σχετικών έργων. 

3) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνίας 
της δηµόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο Ν. 2860/2000 (Α. 24 παρ. 6γ). 

Φορέας Υλοποίησης
Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς 
Πληρ οφορ ί α ς (Κ τΠ 
Α.Ε. )

Βλ. Παρ. 1.1.1

Φορέας Χρηµατοδότησης

Υπουργείο Ψηφιακής 
Π ο λ ι τ ι κ ή ς , 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης

http://mindigital.gr/

Κύριος του Έργου
Υπουργείο Αγροτικής 
Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι 
Τροφίµων

Βλ. παρ. 1.1.2

Φορέας Λειτουργίας του 
Έργου

Υπουργείο Αγροτικής 
Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι 
Τροφίµων

Βλ. παρ. 1.1.2

Ό ρ γ α ν α & Ε π ι τ ρ ο π έ ς 
Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς , 
Διακυβέρνησης και Ελέγχου 
του Έργου

- Βλ. παρ. 1.1.1
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4) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, από κάθε πηγή 
χρηµατοδότησης. 

5) Η συστηµατική τεκµηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβληµάτων και 
της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των προγραµµάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της και τη 
διευκόλυνση της µεταφοράς και προσαρµογής ξένης εµπειρίας και καλών πρακτικών στο 
ελληνικό διοικητικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα, στο σκοπό της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται: 

1) Η υποστήριξη των δικαιούχων των παραπάνω επιχειρησιακών προγραµµάτων κατά την 
προετοιµασία, την ένταξη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των 
δράσεων και έργων. 

2) Η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των παραπάνω 
επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

3) Η ανάληψη, ύστερα από προγραµµατική συµφωνία που καταρτίζεται µεταξύ του κατ’ αρχήν 
δικαιούχου και της εταιρίας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου όλων των παραπάνω δράσεων και 
έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Νοµικού 
Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας.  

4) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών 
φορέων του δηµόσιου τοµέα, ύστερα από κοινή απόφαση παραχώρησης του Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού. 

• Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) 

Το σύνολο των υπηρεσιών του Συστήµατος, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου, 
θα παρέχεται µέσω cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, το σύστηµα θα εγκατασταθεί και θα 
φιλοξενηθεί στις υποδοµές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud που έχει 
υλοποιήσει και λειτουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, περιλαµβάνει:  

1. την πλέον σύγχρονη πρότυπη υποδοµή Κέντρου Δεδοµένων (χώρος Data Center) που έχει 
στην κυριότητά του το Δηµόσιο, σχεδιασµένη σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα (Tier III κατά 
Uptime Institute). Ο χώρος του Data Center φιλοξενεί την υπολογιστική υποδοµή (ΙΤ) του G-
Cloud και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς 
απαιτήσεις των cloud Data Center, όσο αφορά την φυσική ασφάλεια και πρόσβαση, την 
ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιµατισµό, καθώς επίσης και την πυροπροστασία και 
πυρόσβεση. Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδοµής και επικοινωνίας µε το διαδίκτυο, 
χρησιµοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Δηµόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο υποστηρίζει εδώ 
και 10 χρόνια µε επιτυχία κοµβικούς φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης.  

2. τη λειτουργία συστήµατος Υπολογιστικού Κέντρου βασιζόµενο στις πλέον σύγχρονες 
τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (Cloud Computing και virtualization), 
το οποίο είναι δοµηµένο µε προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας στον χώρο του Cloud Computing 
και το οποίο θα παρέχει, ανάµεσα σε άλλα, τη δυνατότητα φιλοξενίας, σε υποδοµές 
Υπολογιστικού Νέφους, Πληροφοριακών Συστηµάτων Φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης. Το 
υπολογιστικό σύστηµα του G-Cloud δοµείται µε προϊόντα (servers, firewalls, storage, back-
up, switches, routers κ.α.) εταιρειών παγκοσµίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% 
συµβατά µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα υπολογιστικό περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα 
διαχειρίσιµο, σταθερό, διαρκώς διαθέσιµο και ασφαλές. Σηµειώνεται επίσης πως το 
Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, όσον αφορά στην ασφάλεια, έχει σχεδιαστεί και 
λειτουργεί µε βάση το πρότυπο ISO 27001:2013, ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες τις 
διαδικασίες και τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στο κανονισµό της Αρχής 
Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου (ΦΕΚ 799/Β/2010). 

Σελίδα  63



• Παροχές-Οφέλη του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε παρέχει τα εξής οφέλη: 

1. Ασφαλή, σύγχρονη υποδοµή φιλοξενίας µε: 

• Αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος 

• Επαρκή και αδιάλειπτο κλιµατισµό 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε επαρκές εύρος ζώνης (µεγαλύτερο του 1Gbps αν απαιτηθεί) 
µέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• Load Balancer και SSL Offloaders/Accelerators 

• Κεντρικούς µεταγωγείς και συστήµατα ασφαλείας για προστασία των εφαρµογών και των 
συστηµάτων (Switches, Firewalls, IDS/IPS) 

• Απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο τόσο για παραγωγική λειτουργία όσο και για αντίγραφα 
ασφαλείας (backup) 

• Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα λήψης και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των 
συστηµάτων (Full VM backup), µε ισχυρή κρυπτογράφηση 

• Εγγυηµένο uplink bandwidth κατ’ ελάχιστον 2,5 Gbps µέσω FCoE 10G οδεύσεων προς 
τους κεντρικούς µεταγωγείς και το δίκτυο αποθήκευσης (SAN) 

• Πλήρη αποµόνωση από τα υπόλοιπα φιλοξενούµενα συστήµατα τόσο σε επίπεδο 
διαχείρισης, δικτύου όσο και αποθήκευσης. 

2. Εύκολη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και διαχείριση συστηµάτων µε: 

• Λογισµικό Εικονικοποιήσης vmWare eSXI 6.0 

• Λογισµικό Διαχείρισης Εικονικών µηχανών vmWare vCenter 

• Role-Based πρόσβαση στους πιστοποιηµένους χρήστες του εκάστοτε συστήµατος  

• Λογισµικό παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των εικονικών µηχανών. 

• Δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης µέσω SLL VPN για εγκατάσταση, διαχείριση και 
έλεγχο των συστηµάτων. 

• vmWare High Availability και DRS σε κάθε cluster 

• Αυτοµατοποιηµένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας βάσει schedule (πολιτικής backup) 

• Αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση εικονικών Assets 

• Χρήση vApps για οργάνωση power on/power off διαδικασιών σύνθετων συστηµάτων 

• Πρόσβαση σε Σύστηµα καταγραφής, διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτηµάτων 
Χρηστών (Service Desk) 

• Πρόσβαση σε σύστηµα αναφορών σχετικά µε τα στοιχεία λειτουργίας των 
φιλοξενούµενων συστηµάτων 

Επιπρόσθετα, αν είναι επιθυµητό, το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος µπορεί να προσφέρει: 

• Αυτοδιαχειριζόµενο Virtual Firewall για παραµετροποίηση από τους διαχειριστές του 
φιλοξενούµενου συστήµατος. 

• Διακριτή παραµετροποίηση IPS/IDS για πλήρη συµµόρφωση µε την µελέτη ασφαλείας του 
φιλοξενούµενου έργου 

• Εκχώρηση δυνατότητας backup on demand/snapshot on demand. 

• Καταγραφή πρόσβασης διαχειριστών και διαχειριστικών ενεργειών σε αποµακρυσµένους 
syslog servers. 

• Self Service Portal για VM Provisioning µέσω Service Catalog στο Public Cloud για 
εκτέλεση δοκιµών/εκπαίδευση 
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• Μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας εκτός υποδοµής σε κασέτες µε ισχυρή κρυπτογράφηση 

• IPSEC end-to-end tunnelling για δηµιουργία WAN µε τρίτα συστήµατα 

• Cognos BI Workspaces για data warehousing και δηµιουργία αναφορών 

Περισσότερες πληροφορίες για το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) µπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του http://www.gcloud.ktpae.gr/.  

1.1.2.Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας  

Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ) ή 
εποπτευόµενοι απ’ αυτό φορείς. Ο Φορέας Λειτουργίας του έργου θα καθοριστεί κατά τη µελέτη 
εφαρµογής και βιωσιµότητας του έργου. 

Αποστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ) αποτελεί ο 
εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα της χώρας. Για την επίτευξη της αποστολής 
του το Υπουργείο προωθεί: 

Α.  Την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων και του 
εξαγωγικού προσανατολισµού των αγροτικών προϊόντων. 

Β.  Την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος του αγροτικού τοµέα. 

Γ.  Την αναβάθµιση των υποδοµών και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, την ενθάρρυνση 
της οικονοµικής διαφοροποίησης και την ανάπτυξη του τουρισµού της υπαίθρου και του 
αγροτουρισµού. 

Δ.  Την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 
και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 

Ε.  Τη συµµετοχή της γεωργίας στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. 

Στ.  Την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόµενων και των εισαγόµενων 
τροφίµων στη χώρα. 

Ζ.  Την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων που 
χρησιµοποιούνται στην γεωργική και αλιευτική παραγωγή. 

Η διάρθωση του ΥπΑΑΤ και οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του ορίζονται στο π.δ. 
97/2017 (Α’ 138).  

Στις Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, οι οποίες κατανέµονται σε όλη την επικράτεια, υπηρετούν 
περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι υπάλληλοι, διαφόρων κλάδων.  

Η πληροφοριακή υποδοµή του ΥπΑΑΤ στηρίζεται στη λογική του Service Provider από τη 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου (αλλά και προς 
άλλες Υπηρεσίες, όπως είναι οι Περιφέρειες) µε την ύπαρξη ενός κεντρικού κέντρου δεδοµένων 
(Data Center) στο οποίο, εκτός από την φιλοξενία των συστηµάτων των εξυπηρετητών και των 
εφαρµογών, συνυπάρχουν και το τηλεπικοινωνιακό κέντρο του Πανελλαδικού Δικτύου του 
Υπουργείου, καθώς και ο κόµβος διασύνδεσης µε το Εθνικό Δίκτυο Δηµόσιας Διοίκησης 
«Σύζευξις».  

Το Data Center διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδοµές για την ασφαλή φιλοξενία και αδιάλειπτη 
λειτουργία των συστηµάτων όπως: ψευδοπατώµατα και ψευδοροφές για την όδευση καλωδίων 
ισχυρών και ασθενών ρευµάτων µε την δυνατότητα µεταβολών και επεκτάσεων, Αυτόνοµα 
συστήµατα ψύξης υψηλής απόδοσης, Σύστηµα ασφάλειας πρόσβασης στο χώρο µε proximity card 
και access control, Σύστηµα πυρανίχνευσης και αυτόνοµο σύστηµα πυρασφάλειας, Σύστηµα CCTV 
για την εποπτεία του χώρου, Κεντρική ανάπτυξη συστοιχίας συστηµάτων αδιάλειπτης παροχής 
ενέργειας (UPS) συνολικής ισχύος 60 KVA µε κατανοµή φορτίου κατανάλωσης καθώς και Παροχή 
Εφεδρικής Ενέργειας. 

 Όλα τα συστήµατα των εξυπηρετητών βρίσκονται κατανεµηµένα σε ικριώµατα (racks) τα οποία 
είναι τριών κατηγοριών: τηλεπικοινωνιακά racks για τον ενεργό και παθητικό εξοπλισµό 
διασύνδεσης, racks των κατασκευαστών των εξυπηρετητών όπου φιλοξενούνται οι εξυπηρετητές 
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και οι µονάδες αποθήκευσης και racks ανεξάρτητων κατασκευαστών όπου φιλοξενούνται 
µονάδες UPS, δικτυακός εξοπλισµός διασύνδεσης (patch panels, cabling management κτλ). 

Το δίκτυο τηλεφωνίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων αποτελείται 
πανελλαδικά από 122 σηµεία που συνδέονται µε µισθωµένα κυκλώµατα τεχνολογίας Hellas Com 
ή Metro Ethernet από 2 Mbps ως και 60Mbps, 400 σηµεία που συνδέονται µέσω ADSL IP VPN 24 
Mbps και 2 κεντρικά σηµεία στην Αττική µε 300 Mbps. Στα κτήρια που εξυπηρετούνται µε 
υπηρεσίες VPN παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες Internet µέσω ADSL συνδέσεων για browsing 
χρηστών. Επίσης στο ίδιο MPLS VPN συνδέονται και τα σηµεία των ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ. Πρόσφατα 
στο ίδιο δίκτυο εντάχθηκε και ο εποπτευόµενος Οργανισµός ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Το δίκτυο του 
ΥπΑΑΤ διασυνδέεται επίσης µε το δίκτυο Δηµόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και µέσω αυτού 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδοµένων που ανταλλάσσονται µε άλλους φορείς του 
Δηµοσίου. Οι διασυνδέσεις αυτές υλοποιούνται µε τεχνολογίες ιδεατών ιδιωτικών δικτύων (VPN). 
Η πρόσβαση αποµακρυσµένων χρηστών του ΥπΑΑΤ καθώς και των υπηρεσιών ΔΑΟΚ 
επιτυγχάνεται µε ασφαλή τρόπο µέσω ειδικού συστήµατος VPN/Firewall προς τις εφαρµογές που 
διατηρεί το ΥπΑΑΤ για αυτές.  

Το ΥπΑΑΤ παρέχει τριάντα (30) ψηφιακές υπηρεσίες στους αγρότες και τους λοιπούς 
συναλλασσόµενους µε αυτό, στον ιστότοπό του: www.minagric.gr. Συγχρόνως, διαχειρίζεται 
περισσότερα από σαράντα (40) µητρώα και άλλες ηλεκτρονικές εφαρµογές, οι οποίες 
υποστηρίζουν τον κύριο όγκο των λειτουργιών του ΥπΑΑΤ. 

Η ψηφιακή στρατηγική του ΥπΑΑΤ περιλαµβάνει: 

Την παροχή προς τους πολίτες (αγρότες, επιχειρήσεις κλπ.) ολοκληρωµένων ψηφιακών 
υπηρεσιών, οι οποίες θα αξιοποιούν κάθε πρόσφορο µέσο (κινητή και έξυπνη τηλεφωνία, µη 
επανδρωµένα αερο-οχήµατα –drones, τηλεµετρικούς αισθητήρες εδάφους και αέρα και, γενικά, 
τις εφαρµογές της «Γεωργίας Ακριβείας»), µε σκοπό: (i) να διαθέτουν οι πολίτες ανά πάσα 
στιγµή όλες τις πληροφορίες και συµβουλές που χρειάζονται για την αποδοτική άσκηση της  
επαγγελµατικής πρακτικής και των συναλλαγών τους και (ii) να περιοριστεί στο ελάχιστο - και ει 
δυνατόν να µηδενιστεί - η ανάγκη για µετακινήσεις προς το σκοπό της ολοκλήρωσης 
συναλλαγών µε το ΥΠΑΑΤ. 

• Τη δηµιουργία ενός κόµβου συγκέντρωσης γεωχωρικής πληροφορίας, µέσω του οποίου 
θα µπορεί να επιτελείται η διαχείριση των βοσκήσιµων γαιών, η διαχείριση της ακίνητης 
περιουσίας του δηµοσίου και η παρακολούθηση των αµπελουργικών και ελαιοκοµικών 
δεδοµένων.  

• Την αξιοποίηση, µέσω της τεχνικής της «εξόρυξης δεδοµένων» (data mining), του 
µεγάλου όγκου δεδοµένων που διαθέτει το ΥΠΑΑΤ, για τους σκοπούς της καταγραφής 
των τάσεων, της πρόβλεψης εξελίξεων και της ανάλυσης κινδύνων. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το υπό προκήρυξη έργο.  

1.2.Υφιστάµενη Κατάσταση  Αντικειµένου της Σύµβασης 

Η γεωργία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες της Ελληνικής οικονοµίας. Οι 
ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και η ποικιλότητα του αγροτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, 
καθώς και η γειτνίασή της µε αναπτυσσόµενες χώρες αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα που 
συνθέτουν ένα ισχυρό ευνοϊκό υπόβαθρο για την αγροτική ανάπτυξη. Επίσης το άνοιγµα της Ε.Ε. 
σε νέες αγορές, αποτελεί ευκαιρία για την Ελληνική γεωργία, η οποία αν δεν αξιοποιηθεί 
κατάλληλα  θα ζηµιώσει σηµαντικά την Ελληνική γεωργία και κατ’ επέκταση την Ελληνική 
οικονοµία. 

Στα ισχυρά σηµεία της Ελληνικής γεωργίας συγκαταλέγονται: 

• Η αναγνώριση των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και προϊόντων ονοµασίας 
προέλευσης, για τα οποία υπάρχει συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση. 

• Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων. 
• Η σηµαντική παραγωγή σε επίπεδο Ε.Ε µιας σειράς προϊόντων (βαµβάκι, καπνός, λάδι, 

νωπά φρούτα και λαχανικά, κλπ). 
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• Η δυνατότητα άσκησης συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων (αγροτουρισµού) 

Η Ελληνική γεωργία βρίσκεται σε ένα στάδιο µετάβασης από τις παραδοσιακές καλλιεργητικές 
πρακτικές στην ψηφιακή γεωργία, που αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής µε αειφόρο 
τρόπο. Η ψηφιακή γεωργία απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών για να λειτουργήσει. Οι 
υποδοµές αυτές θα αποτελέσουν το µέσο µε το οποίο θα διαχέεται η κατάλληλη πληροφορία, 
κατάλληλα επεξεργασµένη, στους κατάλληλους αποδέκτες. 

Ακολούθως παρατίθενται τα κυριότερα προβλήµατα που στέκονται εµπόδιο στην επιτυχή 
µετάβαση της Ελληνικής γεωργίας στην ψηφιακή εποχή και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για 
υιοθέτηση σύγχρονων καλλιεργητικών µεθόδων. 

Κατακερµατισµένος κλήρος και ποικιλόµορφο γεωγραφικό ανάγλυφο που οδηγεί στην 
αναποτελεσµατική και οικονοµικά ασύµφορη εφαρµογή παραδοσιακών καλλιεργητικών 
µεθόδων. 

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα, παρά το µικρό µέγεθός της, βρίσκεται στην 5η θέση της Ε.Ε. ως προς 
τον αριθµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (EUROSTAT, 2015). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο 
µεγαλύτερος αριθµός των εκµεταλλεύσεων να έχει µέγεθος µικρότερο από 50 στρέµµατα, ενώ το 
µέσο µέγεθος του αγροτεµαχίου να είναι µικρότερο από 7 στρέµµατα. Το µικρό µέγεθος και ο 
πολυτεµαχισµός των εκµεταλλεύσεων δεν επιτρέπει την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιµων 
πόρων του παραγωγού. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονο γεωγραφικό 
ανάγλυφο µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις, ακόµη και σε µικρής έκτασης περιοχές. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την εξίσου σηµαντική διαφοροποίηση του µικροκλίµατος αλλά και του εδάφους, µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζεται σηµαντικά η παραγωγή σε αγροτεµάχια της ίδιας περιοχής, 
δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τη µηχανοποίηση των αγροτικών εργασιών. Το σύνολο των 
παραπάνω παραγόντων σε συνδυασµό µε την εφαρµογή παραδοσιακών καλλιεργητικών 
πρακτικών, οδηγεί στη χαµηλή παραγωγικότητα της ελληνικής γεωργίας και ταυτόχρονα στην 
αύξηση του κόστους παραγωγής ελαχιστοποιώντας τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών. 

Προσκόλληση στον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και περιορισµένη γνώση παραγωγών 
και γεωργικών συµβούλων σχετικά µε εξειδικευµένες παραµέτρους της καλλιέργειας. 

Ο παραγωγός καλείται σε καθηµερινή βάση να λάβει άµεσα καίριες αποφάσεις σχετικά µε τις 
συνήθεις γεωργικές εργασίες του που αφορούν σε καλλιεργητικές ενέργειες. Παραδοσιακά, 
αυτές οι αποφάσεις λαµβάνονταν µε βάση την εµπειρία του παραγωγού και τις γνώσεις του 
συµβούλου παραγωγής και τα δεδοµένα που αυτοί έχουν στη διάθεσή τους τα οποία βασίζονται 
σχεδόν αποκλειστικά στις επιτόπιες παρατηρήσεις τους µε αποκλειστικό εργαλείο τα µάτια τους. 
Στον παραδοσιακό τρόπο µπαίνουν διάφοροι περιορισµοί, όπως οι περιορισµένες γνώσεις του 
παραγωγού και οι περιορισµένες γνώσεις του γεωργικού συµβούλου καθώς συχνά χρειάζονται 
εξειδικευµένοι επιστήµονες, εδαφολόγοι, εντοµολόγοι, φυτοπαθολόγοι κ.α. για να βγάλουν τα 
σωστά συµπεράσµατα. Επιπλέον, στον παραδοσιακό τρόπο καλούνται να πάρουν αποφάσεις 
χωρίς να γνωρίζουν τα δεδοµένα του περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατµόσφαιρα), του φυτού και 
των υπόλοιπων βιολογικών παραγόντων επιδρούν σε αυτό (ζιζάνια, µύκητες, έντοµα κλπ.). 
Συχνά λοιπόν οι αποφάσεις που λαµβάνονται µε τον παραδοσιακό τρόπο για την καλλιέργεια 
έχουν µεγάλη πιθανότητα να αστοχήσουν, δεδοµένου και ότι από χρονιά σε χρονιά, από χωράφι 
σε χωράφι και από φυτό σε φυτό πολλά είναι αυτά που αλλάζουν και κρύβουν εκπλήξεις.  

Συµπερασµατικά, απουσιάζει µία κεντρική πηγή εξειδικευµένης γνώσης που θα διαχέει όλες 
εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να γνωρίζουµε -µε στοιχεία- το περιβάλλον, το 
φυτό και τους εχθρούς του ανά πάσα στιγµή και αφετέρου συγκεντρώνει όλη εκείνη τη γνώση 
και εµπειρία των πλέον εξειδικευµένων επιστηµόνων για να τη θέσει εύκολα και φθηνά στη 
διάθεση του παραγωγού και του γεωπόνου του, έτσι ώστε να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους και 
να αποφασίσουν πλέον πιο σωστά και αποτελεσµατικά. 

Χαµηλή ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα  

Το µοντέλο της Ελληνικής γεωργίας, δηµιουργεί συνθήκες κατά τις οποίες ο Έλληνας παραγωγός 
δυσκολεύεται στην υιοθέτηση νέων καινοτόµων καλλιεργειών, δεν εκσυγχρονίζεται και συνεπώς 
αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται στις παγκόσµιες αγορές. 
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια µε τις συχνές αποκαλύψεις διατροφικών σκανδάλων, οι 
βιοµηχανίες τροφίµων αύξησαν τις απαιτήσεις τους σχετικά µε την ασφάλεια και την 
ιχνηλασιµότητα των προϊόντων. Η προσκόλληση σε παραδοσιακές καλλιέργειες και η µη τήρηση 
πιστοποιηµένων διαδικασιών ασφάλειας και ιχνηλασιµότητας, σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
επαρκούς µηχανισµού ελέγχου και καταγραφής ποιότητας, συντελούν στη χαµηλή 
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ανταγωνιστικότητα του παραγόµενου προϊόντος και συνεπώς σε δυσκολία εισχώρησης σε νέες 
αγορές και αξιοποίηση παγκόσµιων ευκαιριών διοχέτευσης του. 

Επιβάρυνση περιβάλλοντος από την εντατική χρήση γης 

Ο Έλληνας παραγωγός έχει συνήθως ως αποκλειστικό στόχο τη µεγιστοποίηση της παραγωγής 
χωρίς να δίνει βαρύτητα στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα του προϊόντος. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα τόσο την αλόγιστη χρήση αγροχηµικών, υδάτινων πόρων, ενέργειας όσο και την 
υιοθέτηση καλλιεργητικών πρακτικών που επιβαρύνουν το οικοσύστηµα και τους εδαφικούς 
πόρους. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται κυρίως µε την εντατική χρήση της γης παρατίθενται 
ακολούθως: 

• η ρύπανση και η διάβρωση των εδαφών 

• τα προβλήµατα ρύπανσης των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό) 

• η αλόγιστη χρησιµοποίηση των εισροών (φυτοφάρµακα, αγροχηµικά) 

• η µη συµµόρφωση των παραγωγών µε τις διατάξεις της κοινοτικής και της εθνικής 
νοµοθεσίας για το περιβάλλον 

• η εγκατάλειψη µεγάλων εκτάσεων γεωργικής γης, στον ορεινό και νησιωτικό χώρο, οι 
οποίες στη συνέχεια, µετατρέπονται σε βοσκότοπους και έτσι εντείνουν την διάβρωση του 
εδάφους. 

• η ερηµοποίηση πολλών περιοχών (π.χ. νησιά Αιγαίου) 

• η διατάραξη της ισορροπίας µεταξύ χλωρίδας και πανίδας, µε αποτέλεσµα την εξαφάνιση 
ενδηµικών ειδών σε τοπικό επίπεδο. 

Έλλειψη εθνικής ψηφιακής υποδοµής συλλογής, διάθεσης και επεξεργασίας δεδοµένων µέσω 
της οποίας η πληροφορία θα διαδίδεται ανοιχτά, από κεντρικό σηµείο, στο σύνολο των 
εµπλεκοµένων στην αγροτική δραστηριότητα της χώρας. 

Συγκεκριµένα δεν υπάρχει εκτεταµένο δίκτυο συλλογής δεδοµένων που σχετίζονται µε την 
γεωργική εκµετάλλευση και το περιβάλλον του φυτού, ενώ οποιαδήποτε δορυφορικά δεδοµένα 
αξιοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, δεν διαθέτουν την απαιτούµενη χωρική και χρονική 
ανάλυση και δεν διατίθενται σε µορφή αξιοποιήσιµη αν δεν υποστούν κάποια επεξεργασία. Τα 
δεδοµένα που προκύπτουν από ερευνητική δραστηριότητα φορέων όπως Ερευνητικά Ιδρύµατα, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ. που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εξειδικευµένων προγραµµάτων, 
δεν διαχέονται στους δυνητικά ωφελούµενους (π.χ. µεµονωµένοι παραγωγοί, οργανώσεις 
παραγωγών, γεωργικοί σύµβουλοι κλπ.), παραµένουν κατακερµατισµένα και οποιαδήποτε 
ερευνητικά αποτελέσµατα προκύπτουν, µένουν ανεκµετάλλευτα. Επιπλέον, στοιχεία τα οποία 
αφορούν στις εισροές / εκροές και το προφίλ της εκµετάλλευσης και µέσω των οποίων 
αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση της καλλιέργειας, εφόσον τηρούνται, δεν είναι σε µορφή 
εύκολα επεξεργάσιµη ώστε να βγαίνουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την καλλιέργεια. 

Ενδεικτικά, το υφιστάµενο δίκτυο µετεωρολογικών σταθµών της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το οποίο αποτελεί και το εγκυρότερο ολοκληρωµένο δίκτυο µέτρησης 
ατµοσφαιρικών παραµέτρων, 

• χρησιµοποιείται κυρίως για µετεωρολογικές προγνώσεις 

• δεν είναι προσανατολισµένο στις απαιτήσεις της αγροτικής παραγωγής 

• οι επιµέρους κόµβοι του είναι εγκατεστηµένοι εκτός καλλιέργειας και δεν παρέχουν 
ακριβείς µετρήσεις των παραµέτρων εκείνων που την επηρεάζουν 

• δεν είναι αρκούντως πυκνό ώστε να καλύψει την µικροκλιµατική παραλλακτικότητα της 
κάθε περιοχής  

Οι µετεωρολογικοί σταθµοί (εκτός δικτύου ΕΜΥ) που έχουν εγκατασταθεί µε ιδιωτική 
πρωτοβουλία ή στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων, λειτουργούν µεµονωµένα και 
καλύπτουν ανάγκες που αφορούν σε συγκεκριµένη καλλιέργεια εντός της εκάστοτε περιοχής. 
Συνήθως οι σταθµοί αυτοί δεν είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο ή / και στο διαδίκτυο, µε 
αποτέλεσµα τα δεδοµένα που καταγράφουν και συλλέγουν να µην είναι προσβάσιµα στο σύνολο 
των ενδιαφεροµένων. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείµενο του έργου έχει στοιχεία καινοτοµίας αλλά και στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την υιοθέτηση της καινοτοµίας στην Ελληνική πραγµατικότητα. Μεταξύ άλλων, η καινοτοµία του 
παρόντος έργου εστιάζει στα εξής:   

• Ολοκληρωµένη λύση που συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες, έγκυρα δεδοµένα και 
επιστηµονική γνώση. 

• Αρθρωτό και προσαρµόσιµο σύστηµα που µπορεί να καλύψει τις σηµαντικά διαφορετικές 
ανάγκες διαφορετικών οµάδων χρηστών (παραγωγοί, γεωργικοί σύµβουλοι, ερευνητές, 
επιχειρήσεις κ.ο.κ.) και την ανάπτυξη διαφορετικών εφαρµογών. 

• Επένδυση στην τεχνολογική υποδοµή και παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες. 
Ο αγρότης δεν θα πρέπει να αναλαµβάνει το ρίσκο αλλά ούτε και το κόστος της 
επένδυσης. Ταυτόχρονα η λύση θα πρέπει να είναι προσβάσιµη και προσιτή σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους, ακόµη και σε µικροκαλλιεργητές. 

• Εξατοµικευµένη συµβουλευτική ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση της λύσης στην Ελλάδα, προκειµένου να καλύπτει πλήρως τις 
ιδιαιτερότητες του Ελληνικού αγροτικού τοµέα, και αποφυγή µεταφοράς έτοιµων λύσεων 
από το εξωτερικό.  

• Αξιοποίηση πολλών και διαφορετικών τύπων δεδοµένων, όπως εδαφολογικά και 
ατµοσφαιρικά που καταγράφονται από την Πανελλαδική υποδοµή επίγειων σταθµών, 
δορυφορικά δεδοµένα όπως τα δεδοµένα Copernicus του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Διαστήµατος, δεδοµένα που προέρχονται από επιτόπιες παρατηρήσεις και µετρήσεις αλλά 
και άλλες πηγές. 

• Κεντρική τεχνολογική υποδοµή όπου τηρούνται, επεξεργάζονται µε χρήση έξυπνων 
αλγορίθµων και διατίθενται σε µορφή άµεσα αξιοποιήσιµη, όλα τα παραπάνω δεδοµένα. 

• Πρόσβαση όλων των ενδιαφεροµένων σε ένα ανοικτό σύστηµα που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στον 
αγροδιατροφικό τοµέα. 

2.1.Αναµενόµενα Οφέλη 

Τα αναµενόµενα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του αντικειµένου του έργου είναι: 

• Αύξηση του κέρδους του παραγωγού µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής που 
οφείλεται στην ελεγχόµενη (και συχνά µειωµένη) εφαρµογή εισροών. 

• Βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος και αύξηση του ύψους παραγωγής, 
λόγω της καλύτερης αντιµετώπισης των αναγκών των καλλιεργειών σε λίπανση, άρδευση 
και φυτοπροστασία.   

• Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της γεωργίας λόγω της ορθολογικής χρήσης 
φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και αρδευτικού νερού. 

• Πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή, χάρη στην 
έγκαιρη προειδοποίηση των παραγωγών. 

• Δηµιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα µέσω της εξασφάλισης της 
ασφάλειας των τροφίµων και της πλήρους ιχνηλάτησης των προϊόντων σε όλα τα στάδια 
παραγωγής. 

• Συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση 
της αγροτικής παραγωγής. 
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2.2.Ωφελούµενος Πληθυσµός 

Οι ωφελούµενοι του έργου εκτιµώνται σε 450.000 καλύπτοντας κατηγορίες πληθυσµού που 
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τοµέα είτε άµεσα ή έµµεσα όπως οι αγρότες, οι 
γεωργικοί σύµβουλοι, ερευνητές και ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
τοµέα, καταναλωτές καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, για κάθε κατηγορία 
ωφελούµενων παρατίθενται τα σηµαντικότερα οφέλη που πρόκειται να αποκοµίσουν, 
αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα του έργου: 

Αγρότες 

• Σηµαντική µείωση του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια αύξηση του κέρδους 

• Αύξηση παραγωγής και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων 

• Αύξηση µετασυλλεκτικής διατηρησιµότητας των παραγόµενων προϊόντων. 

• Μείωση βιολογικής ανισορροπίας, λειψυδρίας και ερηµοποίησης που συχνά προκαλούνται 
από την εντατική γεωργία 

• Προστιθέµενη αξία των προϊόντων, λόγω των καλύτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών, 
που επιτυγχάνουν υψηλότερες τιµές διάθεσης. 

• Το προϊόν γίνεται πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή, δεδοµένου ότι παράγεται µε 
µεθόδους που µειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωµα λόγω της µειωµένης χρήσης 
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων. 

• Παραγωγή ασφαλέστερων και ποιοτικότερων τροφίµων δεδοµένης της ελεγχόµενης και 
ακριβούς χρήσης γεωργικών εισροών 

Γεωργικοί Σύµβουλοι 

• Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους παραγωγούς, µε τη µορφή γεωργικών 
συµβουλών βασισµένων σε δεδοµένα και επιστηµονική γνώση. 

• Καλύτερη διαχείριση των κινδύνων παραγωγής που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί χάρη 
στη δυνατότητα αµεσότερου εντοπισµού τους και αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισή 
τους 

• Δυνατότητα πραγµατοποίησης οργανωµένων ελέγχων και καταγραφή επιτόπιων 
παρατηρήσεων στον αγρό µέσω εφαρµογών για έξυπνα κινητά. Άµεσος συγχρονισµός των 
δεδοµένων αυτών µε την πλατφόρµα. 

Ερευνητές & Ερευνητικά κέντρα 

• Πρόσβαση σε δυναµική, επεκτάσιµη πλατφόρµα που µπορεί να ενσωµατώσει νέα 
επιστηµονικά µοντέλα και να εξασφαλίσει την πειραµατική εφαρµογή τους σε µεγάλης 
έκτασης αγροτεµάχια και σε συγκεκριµένες καλλιέργειες 

• Πρόσβαση σε τεράστιο όγκο δεδοµένων για ερευνητικούς σκοπούς, όπως για την 
επιβεβαίωση των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε πραγµατικές συνθήκες. 

Επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα  

• Υποστήριξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων µε βάση τα δεδοµένα που παρέχει η 
πλατφόρµα  

• Υιοθέτηση υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για τα προϊόντα τους. 
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Καταναλωτές 

• Αποκτούν πρόσβαση σε υψηλότερης ποιότητας προϊόντα, τα οποία έχουν παραχθεί µε 
φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο  

• Εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων µέσω της ιχνηλασιµότητα, όπου κάθε προϊόν 
µπορεί να παρακολουθείται και να ελέγχεται ανά πάσα στιγµή κατά την παραγωγική 
διαδικασία 

Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) 

• Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας µέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης καινοτόµων 
εφαρµογών που αξιοποιούν τον πλούτο των περιβαλλοντικών και γεωργικών δεδοµένων 
της πλατφόρµας. 

• Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών, χάρη στη 
διαθεσιµότητα τόσο των δεδοµένων όσο και των εργαλείων που απαιτούνται για αυτόν 
τον σκοπό. 

2.3.Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 

Αναµενόµενα Αποτελέσµατα στην απασχόληση 

• Αναδεικνύεται ο ρόλος του γεωργικού συµβούλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
σωστή εφαρµογή των υπηρεσιών / συµβουλών από τους παραγωγούς. Η αυξηµένη 
ανάγκη για συµβουλευτικές υπηρεσίες βασισµένες σε έγκυρα δεδοµένα και επιστηµονική 
γνώση (επιστηµονικά µοντέλα), αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης 
γεωργικών συµβούλων στις αγροτικές περιοχές. 

• Η γεωργία καθίσταται πιο ελκυστική σε νέους που έχουν σχέση µε την τεχνολογία και 
ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν νέες προσεγγίσεις για την παραγωγή τους. Κατά συνέπεια 
αναµένεται αύξηση του αριθµού των νέων αγροτών. 

• Η διαθεσιµότητα των δεδοµένων και των απαραίτητων εργαλείων θα ευνοήσει νεοφυείς 
επιχειρήσεις (startups) που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν καινοτόµες εφαρµογές για τον 
αγροδιατροφικό τοµέα και θα συµβάλλει στη δηµιουργία οικοσυστήµατος από παρόχους 
και χρήστες υπηρεσιών και δεδοµένων. 

• Αναδεικνύεται η ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης παραγωγών, γεωργικών 
συµβούλων και άλλων οµάδων χρηστών της λύσης σε νέες τεχνολογίες, γεγονός που θα 
οδηγήσει σε αυξηµένη ζήτηση προγραµµάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.  

• Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διαστηµικής τεχνολογίας στην Ελλάδα 
θα αποκτήσουν ένα επιπλέον πεδίο δράσης, γεγονός που αναµένεται να οδηγήσει στην 
επέκταση του κύκλου εργασιών τους.  

• Αναµένεται αύξηση της ζήτησης επιστηµόνων που σχετίζονται µε την εισαγωγή 
τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τοµέα όπως γεωτεχνικοί, επιστήµονες 
γεωπληροφορικής, µηχανικοί πληροφορικής και προγραµµατιστές, επιστήµονες και 
αναλυτές δεδοµένων, τοπογράφοι κ.ο.κ. 

Αναµενόµενα Αποτελέσµατα στην προσβασιµότητα 

• Επιτυγχάνεται άρση της ψηφιακής αποµόνωσης της υπαίθρου, σε συνδυασµό µε υποδοµές 
που θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη διαδικτύου υψηλής ταχύτητας ακόµη και στις πλέον 
αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές. 
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• Οι Έλληνες παραγωγοί αποκτούν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της παραγωγής τους και συµµορφώνονται µε τις επιταγές της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής και της Ε.Ε. γενικότερα.  

• Οι Έλληνες ερευνητές αποκτούν πρόσβαση σε µεγάλο όγκο υψηλής ποιότητας δεδοµένων, 
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να υποστηρίξουν και να επιβεβαιώσουν τα 
ερευνητικά τους αποτελέσµατα, όπως επιστηµονικά µοντέλα. 

• Προγραµµατιστές και αναλυτές δεδοµένων αποκτούν πρόσβαση σε δεδοµένα τα οποία 
µπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εφαρµογών προστιθέµενης αξίας για την 
παροχή καινοτόµων λύσεων σε ενδιαφερόµενους φορείς. 

Αναµενόµενα Αποτελέσµατα στο περιβάλλον 

• Μείωση των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον, χάρη στην ελεγχόµενη χρήση 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.  

• Εξοικονόµηση νερού άρδευσης, χάρη στην ελεγχόµενη χρήση του, και κατά συνέπεια 
λιπασµάτων µέσω της αποφυγής της έκπλυσής τους που οφείλεται στην υπεράρδευση. 

• Αποφυγή υποβάθµισης του περιβάλλοντος που οφείλεται στην εντατική γεωργία, όπως 
λειψυδρία, ερηµοποίηση, νιτρορύπανση κλπ. 

Άλλα Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 

• Βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, χάρη στην ικανοποιητική κάλυψη των 
αναγκών των καλλιεργειών σε αρδευτικό νερό και θρεπτικά στοιχεία. 

• Μείωση της υπολειµµατικότητας αγροχηµικών στο προϊόν, χάρη στην ελεγχόµενη 
εφαρµογή φυτοφαρµάκων.  

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στην αγορά, χάρη στην 
προστιθέµενη αξία που αποκτούν. 

• Ταχύτερη µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην πράξη και ενίσχυση των 
δεσµών µεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1.Αντικείµενο του Έργου 

Το παρόν έργο αφορά στη δηµιουργία µίας τεχνολογικής πλατφόρµας και υποδοµής για την 
υποστήριξη του εκσυγχρονισµού του γεωργικού τοµέα, η οποία θα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα 
της υφιστάµενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατοµικευµένων περιβαλλοντικών 
δεδοµένων και ενηµερώσεων για τα αγροτεµάχια ανοικτών καλλιεργειών µε αξιοποίηση 
σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Ουσιαστικά η πλατφόρµα αυτή θα 
αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρµογή πολιτικών ψηφιακού µετασχηµατισµού σε 
Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα δοµικά στοιχεία της πλατφόρµας, θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα 
ερευνητικά ιδρύµατα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εµπλεκόµενους µε την γη και την 
παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών, στα ανοικτά ψηφιακά δεδοµένα και στην γνώση. Θα δηµιουργεί σχέσεις 
συνεργασίας και αµοιβαίου οφέλους,   αναιρώντας τους περιορισµούς που προκύπτουν από τα 
χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου και την ελλιπή προσβασιµότητα σε πόρους. 

Η τεχνολογική πλατφόρµα, θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του µικροκαλλιεργητή, 
του γεωργικού συµβούλου και   των οργανώσεων που συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγική 
διαδικασία. 
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Η σφαιρική προσέγγιση, σε ότι αφορά τη συλλογή και αξιοποίηση δεδοµένων θα αποτελεί ακόµα 
ένα στοιχείο καινοτοµίας και πλέον στην πράξη θα µπορεί κάποιος να δει και να κατανοήσει πως 
συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (IoT), τα Μεγάλα 
Δεδοµένα (Big Data) και η διαστηµική παρακολούθηση της γης (EO) µπορούν να υποστηρίξουν 
την συµβουλευτική που στηρίζεται στα δεδοµένα και τη γνώση. 

Τα δεδοµένα που θα συλλέγονται, δεν θα περιγράφουν αποσπασµατικά συγκεκριµένες 
παραµέτρους της καλλιέργειας αλλά θα µπορούν να δώσουν πληροφορία για όλους τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή για το έδαφος, το φυτό, την ατµόσφαιρα, το νερό, την 
αγροτική εκµετάλλευση. Αυτό σηµαίνει ότι µε την αξιοποίηση αυτών των δεδοµένων µπορεί να 
παράγεται συµβουλή η οποία θα λαµβάνει υπόψη της όλες τις παραµέτρους και κατά συνέπεια 
θα είναι άρτια αλλά και ότι τα ίδια τα δεδοµένα θα µπορούν να αξιοποιηθούν και σε εφαρµογές 
σε άλλους τοµείς όπως το περιβάλλον, η βιοµηχανία τροφίµων κλπ. 

Τα κύρια δοµικά στοιχεία της πλατφόρµας θα είναι οι σταθµοί συλλογής δεδοµένων, οι οποίοι θα 
συνιστούν το δίκτυο συλλογής ατµοσφαιρικών και εδαφικών παραµέτρων και η υποδοµή 
υπολογιστικού νέφους (cloud) που θα φιλοξενεί τα δεδοµένα και θα εξυπηρετεί τις προηγµένες 
διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνδεσης δεδοµένων µέσω της 
εξειδικευµένης πλατφόρµας. 

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα γίνεται µε χρήση ηλεκτρονικών εφαρµογών που θα αναπτυχθούν 
αλλά και µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση του ανθρώπινου στοιχείου, το οποίο κρίνεται 
απαραίτητο και θεµελιώδες σε όλες τις διαδικασίες. 

Οι ηλεκτρονικές εφαρµογές που θα πλαισιώνουν τη λειτουργία της πλατφόρµας, θα αξιοποιούν 
τα συλλεχθέντα δεδοµένα του δικτύου µέτρησης, τα δορυφορικά δεδοµένα, τις καταγραφές 
δεδοµένων αγροτικής εκµετάλλευσης και τις επιτόπιες παρατηρήσεις εντός της καλλιέργειας, 
επιτρέποντας: 

! Την   ψηφιακή διαχείριση των καλλιεργητικών εφαρµογών και χαρακτηριστικών των 
εκµεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεµαχίου. 

! Την παρακολούθηση των ατµοσφαιρικών και εδαφικών παραµέτρων κάθε αγροτεµαχίου. 

! Την παρακολούθηση των δεικτών κινδύνου προσβολής της καλλιέργειας µε τη συνδροµή 
ειδικών επιστηµόνων που έχουν αναπτύξει κατάλληλα επιστηµονικές µεθόδους (µοντέλα) 
πρόγνωσης κινδύνων 

! Την καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων όπως καταγραφή εντόµων σε εντοµοπαγίδες, 
σηµείων εδαφοληψιών κ.ο.κ. 

! Αξιοποίηση µετεωρολογικών προγνώσεων και του υφιστάµενου δικτύου µετεωρολογικών 
προγνώσεων της ΕΜΥ, εφόσον κρίνεται απαραίτητο 

! Την παρακολούθηση των καλλιεργειών για όλη την Ελλάδα µε αξιοποίηση ανοικτών 
δεδοµένων από το πρόγραµµα Copernicus της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος (ESA). 

Μέσω της κεντρικής τεχνολογικής πλατφόρµας θα υπάρχει δυνατότητα  

! Παροχής πληροφοριακών δεδοµένων µε τη µορφή υπηρεσίας και αποδέκτες τους 
γεωργικούς συµβούλους, τις οργανώσεις παραγωγών και τους µεµονωµένους 
παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ακριβέστερη εφαρµογή εισροών µε βάση 
τις ακριβείς ανάγκες των φυτών, µε πολλαπλά πλεονεκτήµατα, όπως εξοικονόµηση 
χρηµάτων (π.χ. από την ορθολογική χρήση αγροχηµικών), ποιοτική και ποσοτική 
βελτίωση της παραγωγής (π.χ. λόγω της κάλυψης των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά 
και νερό µε ακρίβεια) και προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. λόγω της µείωσης των 
εισροών). 

! αξιοποίησης των επεξεργασµένων δεδοµένων από την ερευνητική κοινότητα, την 
αποκεντρωµένη διοίκηση, το Υπ.Α.Α.Τ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και άλλους φορείς που 
εµπλέκονται στη παραγωγική διαδικασία 

Σηµειώνεται ότι η τεχνολογική πλατφόρµα θα δύναται να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο 
υποβοήθησης και αυτοµατοποίησης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Επιπλέον, το σύστηµα θα µπορεί να εφαρµόσει πολιτικές ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας µε αξιοποίηση των δεδοµένων του συστήµατος και της υπολογιστικής πλατφόρµας 
από νέους δηµιουργούς εφαρµογών και λογισµικού. 
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Το παρόν Έργο θα στοχεύει στη κάλυψη των διαφορετικών κλιµατικών και εδαφικών ζωνών 
καλλιεργήσιµης έκτασης, που αντιστοιχεί στο 60% της παραγόµενης αξίας των ελληνικών 
προϊόντων. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή της προαναφερόµενης 
καλλιεργήσιµης έκτασης και οι σηµαντικότερες (από πλευράς παραγωγικότητας) οµάδες 
καλλιεργειών που εντοπίζονται στην έκταση αυτή, ανά Περιφέρεια. 

Περιφέρεια Καλλιεργήσιµη Έκταση 
(στρ.) Οµάδες Καλλιεργειών

Αττικής 110.000

Σιτηρά 

Ελιά 

Ακρόδρυα 

Κτηνοτροφικά Φυτά 

Αµπέλι 

Λαχανικά 

Αρωµατικά Φυτά 

Ανατολικής Μακεδονίας 1.925.000

Σιτηρά

Βαµβάκι 

Ελιά

Ακρόδρυα

Ψυχανθή 

Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Λαχανικά

Αρωµατικά Φυτά

Πυρηνόκαρπα 

Καπνός 

Ενεργειακά 

Δυτικής Ελλάδας 1.330.000

Σιτηρά

Ελιά

Ακρόδρυα

Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Λαχανικά

Εσπεριδοειδή 

Σιτηρά

Βαµβάκι

Ελιά

Ακρόδρυα
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Θεσσαλίας 2.340.000

Ψυχανθή

Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Λαχανικά

Αρωµατικά Φυτά

Πυρηνόκαρπα

Μηλοειδή 

Ενεργειακά

Κρήτης 1.240.000

Σιτηρά

Ελιά

Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Λαχανικά

Αρωµατικά Φυτά

Εσπεριδοειδή

Πελοποννήσου 1.580.000

Σιτηρά

Ελιά

Ακρόδρυα

Ψυχανθή

Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Λαχανικά

Πυρηνόκαρπα

Εσπεριδοειδή

Βορείου Αιγαίου 370.000

Σιτηρά

Ελιά

Αµπέλι

Λοιπές Καλλιέργειες  

Δυτικής Μακεδονίας 1.040.000

Σιτηρά

Ακρόδρυα

Ψυχανθή

Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Περιφέρεια Καλλιεργήσιµη Έκταση 
(στρ.) Οµάδες Καλλιεργειών
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Δυτικής Μακεδονίας 1.040.000
Λαχανικά

Πυρηνόκαρπα

Μηλοειδή

Αρωµατικά Φυτά

Ενεργειακά

Ηπείρου 290.000

Σιτηρά

Ελιά

Αµπέλι

Κτηνοτροφικά Φυτά

Λαχανικά

Λοιπά Οπωροφόρα  

Εσπεριδοειδή

Ιονίων Νήσων 210.000

Σιτηρά

Ελιά

Αµπέλι

Νοτίου Αιγαίου 130.000

Σιτηρά

Ελιά

Αµπέλι

Λαχανικά

Εσπεριδοειδή

Στερεάς Ελλάδας 1.360.000

Σιτηρά

Βαµβάκι

Ελιά

Ακρόδρυα

Ψυχανθή

Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Λαχανικά

Αρωµατικά Φυτά

Σιτηρά

Βαµβάκι

Ελιά

Ψυχανθή

Περιφέρεια Καλλιεργήσιµη Έκταση 
(στρ.) Οµάδες Καλλιεργειών
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ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ (στοιχεία 2017) 

Το συνολικό σύστηµα πρόκειται να εξειδικευτεί σε ένα σύνολο περίπου είκοσι (20) καλλιεργειών 
που ανήκουν στις ανωτέρω οµάδες. Ο προσδιορισµός των καλλιεργειών αυτών θα 
οριστικοποιηθεί κατά την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου. Ωστόσο, στο πλαίσιο των 
τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, απαιτείται µία αρχική τεκµηριωµένη πρόταση 
για τις συγκεκριµένες είκοσι (20) καλλιέργειες µε κριτήριο την υψηλή παραγωγικότητα τους. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή καλλιεργειών από κατ’ ελάχιστο µία (1) οµάδα 
καλλιεργειών για κάθε Περιφέρεια. 

Ιδιαίτερης σηµασίας για την επιτυχή έκβαση του παρόντος έργου αποτελεί η αποδοχή του από το 
σύνολο των ωφελούµενων. Σε αυτό θα συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό η πιλοτική εφαρµογή 
ευφυών επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων σε ένα υποσύνολο των συµµετεχόντων 
αγροτεµαχίων στα οποία εντοπίζονται οι προαναφερόµενες επιλεγµένες καλλιέργειες. Οι 
ανωτέρω επιστηµονικές µέθοδοι θα παρέχονται µέσω της -προς υλοποίηση- πλατφόρµας, 
αξιοποιώντας τόσο τα δεδοµένα που συλλέγονται από την υποδοµή σταθµών συλλογής 
δεδοµένων, όσο και από τη λεπτοµερή ψηφιακή καταγραφή των καλλιεργητικών εργασιών και 
των επιτόπιων παρατηρήσεων που πραγµατοποιούνται στα αγροτεµάχια αυτά. 

3.2.Απαιτήσεις, Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές  

3.2.1.Πανελλαδική υποδοµή σταθµών συλλογής δεδοµένων 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου µέτρησης ατµοσφαιρικών και 
εδαφικών παραµέτρων για την κάλυψη των διαφορετικών κλιµατικών και εδαφικών ζωνών 
καλλιεργήσιµης έκτασης, που αντιστοιχεί στο 60% της παραγόµενης αξίας των ελληνικών 
προϊόντων. Συνολικά, απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση 6.500 τηλεµετρικών σταθµών 
εντός καλλιεργήσιµης έκτασης, µέσω των οποίων θα πραγµατοποιείται η µέτρηση και 
καταγραφή εδαφικών και ατµοσφαιρικών παραµέτρων και οι οποίοι θα καλύψουν και τις 13 
Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι συγκεκριµένοι σταθµοί θα εγκατασταθούν σε τρεις (3) παρτίδες, 
όπως παρουσιάζεται σε ακόλουθη παράγραφο (3.2.1.3).  

Οι σταθµοί συλλογής που θα αποτελούν τους κόµβους του δικτύου θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 
από καινοτόµο αρθρωτό, συµπαγές, εύρωστο και ευέλικτο σχεδιασµό και αρχιτεκτονική. Τα 
παραπάνω προϋποθέτουν τεχνολογικά εξελιγµένη ηλεκτρονική σχεδίαση και ανάπτυξη, 
εξελιγµένο σύστηµα συλλογής και διαχείρισης ενέργειας καθώς και δυνατότητες ασύρµατης 
επικοινωνίας τόσο µεταξύ των λοιπών κόµβων του δικτύου όσο και µε την τεχνολογική υποδοµή 
της πλατφόρµας συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης δεδοµένων, που θα προκύψει στο πλαίσιο 
του παρόντος έργου. Επιπλέον, µέσω της αρθρωτής σχεδίασης θα δύναται να επιτευχθεί η 
επέκταση της λειτουργικότητας και σε άλλους τοµείς µελλοντικά, µε τις ελάχιστες δυνατές 
παρεµβάσεις στη λειτουργία τους (π.χ. κτηνοτροφία, θερµοκήπια κλπ.) καθώς και η µέτρηση 
πρόσθετων παραµέτρων µε προσθήκη επιπλέον αισθητήρων εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
Επισηµαίνεται ότι οι σταθµοί συλλογής θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από φορητότητα, ώστε να 
δύναται να µετακινηθούν για να προσαρµοστούν σε νέες επιχειρηµατικές ανάγκες ή να βελτιωθεί 
η χωρική τοποθέτηση και η αξιοπιστία του συνολικού δικτύου. 

Κεντρικής Μακεδονίας 3.570.000
Κτηνοτροφικά Φυτά

Αµπέλι

Λαχανικά

Πυρηνόκαρπα

Μηλοειδή

Λοιπά Οπωροφόρα

Σύνολο 15.495.000

Περιφέρεια Καλλιεργήσιµη Έκταση 
(στρ.) Οµάδες Καλλιεργειών
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Αναλυτικότερα, οι σταθµοί θα πρέπει να διαθέτουν ενεργειακή αυτονοµία µε αξιοποίηση 
ενσωµατωµένου ηλιακού πάνελ και µπαταρίας, ώστε να επιτυγχάνεται η τροφοδότηση ακόµα και 
σε περιόδους χαµηλής ηλιοφάνειας, να είναι κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο και υλικά ώστε να 
αντέχουν σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (χαλάζι, βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέµους, 
ακραίες θερµοκρασίες κλπ.) και στο χηµικό περιβάλλον της καλλιέργειας (λόγω ψεκασµών, 
λιπάνσεων, κλπ.) και να διαθέτουν δυνατότητες ειδικής αντικλεπτικής ειδοποίησης σε 
περιπτώσεις µη εξουσιοδοτηµένης αποµάκρυνσης / µετακίνησης του σταθµού ώστε να 
αποτρέπονται φαινόµενα κλοπής / καταστροφής. 

Στη τεχνική του προσφορά, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, να τεκµηριώσει την επάρκεια του 
υπό προµήθεια εξοπλισµού στις παραπάνω απαιτήσεις. 

3.2.1.1.Μελέτη Χωροθέτησης κόµβων δικτύου 

Βασικό προαπαιτούµενο για την εγκατάσταση των σταθµών συλλογής δεδοµένων και τη 
διαµόρφωση του πανελλαδικού δικτύου σταθµών, αποτελεί η χρήση από τον Ανάδοχο 
εξειδικευµένης µεθοδολογίας, από την οποία θα προκύψει το πλήθος των µικροκλιµατικών και 
εδαφικών ζωνών της Ελλάδας και κατ’ επέκταση η χωρική κατανοµή των σταθµών ώστε να 
καλύπτεται το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της παραγωγικής γης. Ο υποψήφιος ανάδοχος, στο 
πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς, οφείλει να παρουσιάσει µία προκαταρκτική µελέτη 
χωροθέτησης, από την οποία θα προκύπτει η µεθοδολογία η οποία πρόκειται να ακολουθηθεί στο 
πλαίσιο του έργου για την εκπόνηση της µελέτης χωροθέτησης, τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν, 
οι πηγές δεδοµένων από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία αυτά και απόσπασµα χάρτη όπου θα 
παρουσιάζονται ευκρινώς και προσεγγιστικά οι θέσεις εγκατάστασης των σταθµών της πρώτης 
παρτίδας (ήτοι 1.000 σταθµοί). Η ανωτέρω προκαταρκτική µελέτη θα πραγµατοποιηθεί βάσει της 
πρότασης του υποψηφίου αναδόχου σχετικά µε τις είκοσι (20) πιο παραγωγικές καλλιέργειες. 

Μετά από την εγκατάσταση της πρώτης παρτίδας και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, απαιτείται 
η επικαιροποίηση της µελέτης χωροθέτησης, µέσω της οποίας θα προκύπτουν οι θέσεις 
εγκατάστασης των πρόσθετων σταθµών (κάθε νέας τµηµατικής εγκατάστασης), οι πιθανές νέες 
θέσεις εγκατάστασης των υφιστάµενων σταθµών (όλων των προηγούµενων τµηµατικών 
εγκαταστάσεων) και εν τέλει θα διαµορφώνεται εκ νέου το πανελλαδικό δίκτυο σταθµών. 
Ουσιαστικά µε κάθε τµηµατική εγκατάσταση, το δίκτυο σταθµών θα πυκνώνει όλο και 
περισσότερο, µε σκοπό την παροχή µετρήσεων, επαυξηµένης ακρίβειας, σε επίπεδο 
µικροκλιµατικής / εδαφολογικής ζώνης. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες τµηµατικών εγκαταστάσεων θα 
προσδιοριστούν κατά τη µελέτη εφαρµογής. 

Σηµειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της Μελέτης Χωροθέτησης, ο Ανάδοχος καλείται να λάβει 
υπόψη του, τις γενικές οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές που ορίζονται από τον παγκόσµιο 
µετεωρολογικό οργανισµό WMO. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε τον παραγωγό που εκµεταλλεύεται το 
αγροτεµάχιο που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του σταθµού, και την 
διασφάλιση της συγκαταθεσής του. 

3.2.1.2.Προµήθεια σταθµών συλλογής δεδοµένων 

Για τις ανάγκες διασφάλισης ότι οι υπό προµήθεια σταθµοί συλλογής δεδοµένων θα είναι άµεσα 
διαθέσιµοι στα κατά τόπους σηµεία εγκατάστασης ανά την Ελλάδα, απαιτείται από τον Ανάδοχο η 
ύπαρξη σαφώς καθορισµένου πλάνου για τη διάθεση τους. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η 
ανάπτυξη ενός Δικτύου εγκατάστασης και υποστήριξης, το οποίο θα είναι κατάλληλα 
εξοπλισµένο και στελεχωµένο ώστε να είναι εφικτός ο άµεσος εφοδιασµός των συνεργείων 
εγκατάστασης και η έγκαιρη αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των 
σταθµών συλλογής δεδοµένων µετά την εγκατάστασή τους. Το παραπάνω Δίκτυο απαιτείται κατ’ 
ελάχιστο να αποτελείται από τα ακόλουθα κέντρα διανοµής και υποστήριξης ανά Περιφέρεια και 
για επιλεγµένες Περιφερειακές Ενότητες. Οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσίαζονται στον 
ακόλουθο πίνακα είναι ενδεικτικές και µη περιοριστικές. Υποχρεωτική απαίτηση αποτελεί το 
ελάχιστο πλήθος Κέντρων Διανοµής σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες έκαστης 
Περιφέρειας. 
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Καθένα από τα παραπάνω προτεινόµενα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να είναι στελεχωµένο µε τρία (3) άτοµα µε τις ακόλουθες ενδεικτικές αρµοδιότητες / 
ρόλους: 

• Ένας (1) Υπεύθυνος Κέντρου Διανοµής και Υποστήριξης 

• Δύο (2) τεχνικοί εγκατάστασης σταθµών 

Κατά την υποβολή της προσφοράς, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει λίστα µε τα 
Κέντρα Διανοµής ανά Περιφερειακή Ενότητα και τα αντίστοιχα αντίγραφα συµφωνητικών 
συνεργασίας, απ’ όπου θα διασφαλίζεται ότι -κατά την έναρξη του έργου- τα Κέντρα αυτά θα 
είναι άµεσα διαθέσιµα και πλήρως λειτουργικά και στελεχωµένα, για την τεχνική υποστήριξη, 
συντήρηση και λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου των σταθµών συλλογής δεδοµένων. 
Επιπροσθέτως, τα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από 
την κατασκευάστρια εταιρεία των σταθµών που να διασφαλίζει ότι τα στελέχη τους έχουν τις 
ελάχιστες απαιτούµενες ικανότητες για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω εργασιών από τον 
Ανάδοχο.  

Σηµειώνεται ότι για τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών εγγυηµένου επιπέδου ποιότητας, 
απαιτείται τα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης να τηρούν σύστηµα διαχείρισης ποιότητας 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 µε πεδίο εφαρµογής την παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό 
τοµέα καθώς και σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
27001 µε το ίδιο πεδίο εφαρµογής. Εντός της προσφοράς των Υποψηφίων Αναδόχων απαιτείται η 
προσκόµιση των αντιγράφων των ανωτέρω πιστοποιητικών. 

3.2.1.3.Εγκατάσταση σταθµών συλλογής δεδοµένων 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση 6.500 τηλεµετρικών 
σταθµών συλλογής ατµοσφαιρικών και εδαφικών δεδοµένων, οι οποίοι θα εγκαθίστανται στις 
θέσεις που προκύπτουν από την κατά περίπτωση επικαιροποιηµένη µελέτη χωροθέτησης και 
υποχρεωτικά εντός καλλιεργήσιµης έκτασης. Για τις ανάγκες του έργου απαιτείται η ανάπτυξη 
δικτύου σταθµών συλλογής δεδοµένων βάσει των στοιχείων του ακόλουθου πίνακα. 

Περιφέρεια Προτεινόµενες Περιφερειακές 
Ενότητες

Ελάχιστο Πλήθος Κέντρων 
Διανοµής

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη Έβρου 1

Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης 1

Δυτική Μακεδονία Κοζάνης 1

Ήπειρος Άρτας 1

Θεσσαλία Λάρισας 1 

Ιονίων Νήσων Ζακύνθου 1 

Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας 1 

Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας 1

Αττικής 1

Πελοπόννησος Μεσσηνίας 1

Βόρειο Αιγαίο Λέσβου 1 

Νότιο Αιγαίο Ρόδου 1 

Κρήτη Ηρακλείου 1 

Συνολικό πλήθος σταθµών Εβδοµάδα / Μήνας ολοκλήρωσης εγκατάστασης

1.000 Ε4 / Μ3
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Κατά τη διενέργεια της εγκατάστασης απαιτείται η χρήση mobile εφαρµογής (native – Android / 
hybrid) µέσω της οποίας θα υποστηρίζεται η ορθή εγκατάσταση, ο έλεγχος και η διαχείριση του 
εκάστοτε σταθµού. Μέσω της συγκεκριµένης εφαρµογής και ορισµένων σαφώς προκαθορισµένων 
βηµάτων µε οπτική υπόδειξη σφαλµάτων, θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση 
του ιστού των σταθµών και να επιβεβαιώνεται η ορθή ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης. 
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη mobile εφαρµογή αποτελεί αντικείµενο προµήθειας του 
παρόντος διαγωνισµού.  

Επιπροσθέτως, αντικείµενο προµήθειας του παρόντος διαγωνισµού αποτελεί και το 
υλικολογισµικό (firmware) των σταθµών συλλογής δεδοµένων, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να 
υπάγεται σε άδεια λογισµικού ανοικτού κώδικα. 

Δεδοµένου ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την απαιτούµενη εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε 
το παρόν έργο, απαιτείται –κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας των προσφορών των 
συµµετεχόντων και όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο - η επίδειξη της διαδικασίας 
εγκατάστασης και λειτουργίας ενός (1) σταθµού συλλογής δεδοµένων, εκ των 
προσφερόµενων, από τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η µέτρηση εδαφικών και ατµοσφαιρικών 
παραµέτρων. Κατά την παραπάνω επίδειξη, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει –σε πραγµατικές 
συνθήκες και µε τη παρουσία της αρµόδιας επιτροπής - να εγκαταστήσει τον σταθµό, να ελέγξει -
επιτόπια- την ορθή λειτουργία του και να προσπελάσει διαδικτυακά τις µετρούµενες 
παραµέτρους του σταθµού µέσω του προσφερόµενου web-based λογισµικού παρακολούθησης. Η 
αδυναµία επίδειξης κάποιων εκ των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισµικού, υλικολογισµικού ή / 
και λογισµικού καθώς και γενικότερα η µη συµµόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την 
επίδειξη, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Σηµειώνεται ότι κατά την ανωτέρω επίδειξη ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει 
τον κατασκευαστικό φάκελο του σταθµού συλλογής δεδοµένων µε τα προσχέδια (blueprints) των 
πλακετών. Ο συγκεκριµένος φάκελος –σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου- θα πρέπει να 
παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, συνοδευόµενος από άδεια χρήσης που να επιτρέπει την 
αξιοποίησή και κατασκευή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.2.1.3.1.Αισθητήρες µέτρησης εδαφικών παραµέτρων 

Οι σταθµοί µέτρησης ατµοσφαιρικών και εδαφικών παραµέτρων θα πρέπει να διαθέτουν τους 
κατάλληλους αισθητήρες ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση των εδαφικών παραµέτρων που 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η µέτρηση και καταγραφή των εδαφικών δεδοµένων 
τουλάχιστον ανά µία (1) ώρα. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στη προσφορά του, να παρουσιάσει λίστα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές των απαιτούµενων αισθητήρων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
ανωτέρω πίνακα και στο Παράρτηµα ΙΙ. 

1.000 Ε4 / Μ8

4.500 Ε4 / Μ11

Σύνολο

6.500

Παράµετρος Εύρος Τιµών Μονάδα Τυπική Ακρίβεια

Θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α 
Εδάφους - 20° … + 60° °C ± 2° C

Υγρασία Εδάφους 0 … 100 % ± 5 %

Α λ α τ ό τ η τ α 
Εδάφους 0… 6 dS/m ± 20 %
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3.2.1.3.2.Αισθητήρες µέτρησης ατµοσφαιρικών παραµέτρων 

Οι σταθµοί µέτρησης ατµοσφαιρικών και εδαφικών παραµέτρων θα πρέπει να διαθέτουν τους 
κατάλληλους αισθητήρες ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση των παραµέτρων που παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η µέτρηση και καταγραφή των ατµοσφαιρικών δεδοµένων ανά 
δέκα (10) λεπτά της ώρας. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στη προσφορά του, να παρουσιάσει λίστα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές των απαιτούµενων αισθητήρων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
ανωτέρω πίνακα και στο Παράρτηµα ΙΙ. 

3.2.1.3.3.Περιφερειακοί Αισθητήρες 

Καθένας σταθµός συλλογής δεδοµένων απαιτείται να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 
περιφερειακούς αισθητήρες που θα συλλέγουν στοιχεία για τη κατάσταση της κώµης, όπως 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η µέτρηση και καταγραφή των δεδοµένων τουλάχιστον ανά 
δέκα (10) λεπτά της ώρας. 

Παράµετρος Εύρος Τιµών Μονάδα Τυπική Ακρίβεια

Θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α 
Περιβάλλοντος

- 20° … 0° °C ± 1° C

0° … + 60° °C ± 0.5° C

Σ χ ε τ ι κ ή Υ γ ρ α σ ί α 
Περιβάλλοντος 0 % … 100 % % ± 5 %

Ατµοσφαιρική Πίεση 300 … 1100 hPa ± 2.5 hPa

Διεύθυνση Ανέµου 0.0° … 359.9° ° 5°

Ταχύτητα Ανέµου 0 … 100 km/h ± 10 %

Βροχόπτωση 0 … 1000 mm/h ± 10 %

Έ ν τ α σ η Η λ ι α κ ή ς 
Ακτινοβολίας 0 … 1500 W/m2 -

Παράµετρος Εύρος Τιµών Μονάδα Τυπική Ακρίβεια

Θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ί α 
Περιβάλλοντος στην κώµη

- 20° … 0° °C ± 1° C

0° … + 60° °C ± 0.5° C

Σ χ ε τ ι κ ή Υ γ ρ α σ ί α 
Περιβάλλοντος στην κώµη 0 % … 100 % % ± 5 %

Διύγρανση Φύλλου υγρό/στεγνό - -
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στη προσφορά του, να παρουσιάσει λίστα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές των απαιτούµενων αισθητήρων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
ανωτέρω πίνακα και στο Παράρτηµα ΙΙ. 

3.2.1.3.4.Διασύνδεση µεταξύ σταθµών και κεντρικής υποδοµής 

Τα δεδοµένα που θα συλλέγονται από τους παραπάνω αισθητήρες θα πρέπει υποχρεωτικά να 
στέλνονται στην κεντρική τεχνολογική υποδοµή που θα υλοποιηθεί, στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου, µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση απώλειας παροχής δεδοµένων 
διαδικτύου, είτε σε περίπτωση επιθυµίας µείωσης καταναλισκόµενων δεδοµένων, είναι επιθυµητό 
να υπάρχει δυνατότητα τοπικής επικοινωνίας µεταξύ των σταθµών µέσω αξιοποίησης 
εναλλακτικού ασύρµατου τοπικού δικτύου. Το δίκτυο αυτό, θα επιτρέπει την τοπική συλλογή των 
δεδοµένων των διασυνδεδεµένων σταθµών σε έναν κεντρικό Σταθµό-Πύλη ("Gateway") και από 
εκεί, θα προωθούνται µαζικά προς την κεντρική τεχνολογική υποδοµή που θα υλοποιηθεί, µέσω 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για την βέλτιστη αξιοποίηση αυτής της λειτουργικότητας, κάθε 
τηλεµετρικός σταθµός θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα  σύνδεσης σε αυτό το τοπικό δίκτυο. 
Η εµβέλεια του δικτύου αυτού, θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη απόσταση 4 km, σε 
ανεµπόδιστη οπτική επαφή (Line-Of-Sight). 

Για την κάλυψη των συγκεκριµένων απαιτήσεων διασύνδεσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται 
να συµπεριλάβει στη προσφορά του αντίγραφο συµφωνητικού µε τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο 
µε τον οποίο θα συνεργαστεί και µέσω του οποίου θα παρέχονται τα ακόλουθα: 

• Σύνδεση µε τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο µε κάλυψη κατ’ ελάχιστον 99.5% του Ελλαδικού 
Χώρου µε αποδεκτή τη χρήση εναλλακτικών δικτύων µε εθνική περιαγωγή  

• Δυνατότητα κρυπτογράφησης των µεταδιδόµενων δεδοµένων µέσω χρήσης Εικονικών 
Ιδιωτικών Δικτύων (VPN) πάνω από το δηµόσιο διαδίκτυο. 

• Δυνατότητα µετάβασης σε δίκτυο εναλλακτικού παρόχου σε περίπτωση απώλειας σήµατος 
ή µη κάλυψης του παρόχου 

• Σαφής και ελεγχόµενη πρόσβαση συσκευών στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN), 
οριζόµενη µέσω διαχειριστικού εργαλείου µε διαδικτυακή πρόσβαση. 

• Ρητά ορισµένη στατική διεύθυνση IP ανά σταθµό, εντός του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου 
(VPN). 

3.2.1.4.Λογισµικό παρακολούθησης παραµέτρων δικτύου / σταθµών  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει στην υποδοµή φιλοξενίας και να παραµετροποιήσει 
κατάλληλα, έτοιµο -ανοιχτού κώδικα- web - based λογισµικό παρακολούθησης των µετρούµενων 
παραµέτρων των σταθµών. Το συγκεκριµένο λογισµικό θα πρέπει να συνοδεύεται από το 
απαιτούµενο συστηµικό λογισµικό (RDBMS, Web / Application Server), για τη λειτουργία του. Το 
λογισµικό αυτό, θα αποτυπώνει τα δεδοµένα που καταγράφονται µέσω των αισθητήρων των 
τηλεµετρικών σταθµών που είναι εγκατεστηµένοι, και θα επιτρέπει την παρακολούθηση αυτών 
από τους ενδιαφερόµενους χρήστες. Επιπλέον, µέσω του λογισµικού αυτού θα είναι δυνατή και η 
παρακολούθηση συγκεκριµένων παραµέτρων των τηλεµετρικών σταθµών ώστε να διαπιστώνεται 
αποµακρυσµένα η ορθή λειτουργία τους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει διαδικασία κατά 
την οποία µε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός σταθµού, να πραγµατοποιείται αυτόµατα η 
εµφάνιση του στην εφαρµογή και να είναι δυνατή η παρακολούθηση των µετρούµενων 
παραµέτρων. 

Το συγκεκριµένο λογισµικό θα αξιοποιείται για την υποδοχή των δεδοµένων που θα 
αποστέλλονται από το σύνολο των εγκατεστηµένων τηλεµετρικών σταθµών, όσο η πλατφόρµα 
είναι υπό υλοποίηση. Σηµειώνεται ότι οι λειτουργικές δυνατότητες του συγκεκριµένου λογισµικού 
θα πρέπει να ενσωµατωθούν στη πλατφόρµα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
περιβαλλοντικών δεδοµένων, πριν η πλατφόρµα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, µε τη µορφή 
αποθετηρίου περιβαλλοντικών δεδοµένων. 
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3.2.1.5.Δοκιµαστική Λειτουργία σταθµών συλλογής δεδοµένων 

Με την εγκατάσταση του σταθµού απαιτείται η δοκιµαστική λειτουργία του, ώστε να εντοπιστούν 
τυχόν δυσλειτουργίες που οφείλονται σε αστοχία υλικού ή  σε εσφαλµένες ενέργειες κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης. Συγκεκριµένα µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του 
σταθµού, η οµάδα τεχνικής εγκατάστασης θα πρέπει να προβεί σε επιτόπιο διαγνωστικό έλεγχο ο 
οποίος θα επιβεβαιώνει την καλή λειτουργική κατάσταση των επιµέρους τµηµάτων του (π.χ. 
αισθητήρες, µπαταρία κλπ.). Σε επόµενο στάδιο πρέπει να πραγµατοποιηθεί η επιβεβαίωση της 
σύνδεσης του σταθµού στο δίκτυο, ενώ η δοκιµαστική λειτουργία των σταθµών συλλογής 
δεδοµένων ολοκληρώνεται µε την επιβεβαίωση ότι οι µετρούµενες παράµετροι αποστέλλονται 
σωστά στην υποδοµή υπολογιστικού νέφους (κεντρική βάση δεδοµένων). Στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης εργασίας απαιτείται η αξιοποίηση της mobile εφαρµογής που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί και για την υποστήριξη της ορθής εγκατάστασης των σταθµών. Μέσω της 
εφαρµογής αυτής –στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας- θα πρέπει να είναι δυνατή η τοπική 
διάγνωση προβληµάτων του εγκατεστηµένου σταθµού και η αποσφαλµάτωση τους µέσω 
προκαθορισµένων εντολών. 

3.2.1.6.Διασφάλιση καλής λειτουργίας δικτύου σταθµών 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου σταθµών, απαιτείται η διάθεση πλήρως 
στελεχωµένης οµάδας για την υποδοχή αιτηµάτων προς επίλυση καθώς και την συνεχή 
παρακολούθηση και παροχή λύσεων σε πιθανά ζητήµατα. Η αναφορά των προβληµάτων θα 
πραγµατοποιείται τηλεφωνικά, µε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε συµπλήρωση 
ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας αναφοράς προβλήµατος (Διαδικτυακή Πύλη) καθώς και  µέσω 
ειδικής web εφαρµογής (ticketing), η οποία θα πρέπει να προσαρµοστεί και να 
παραµετροποιηθεί κατάλληλα στις ανάγκες του έργου.  

Η οµάδα υποστήριξης, θα έχει συνεχή επικοινωνία µε τα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης, τα 
οποία θα έχουν υπό την ευθύνη τους και την τακτική προληπτική συντήρηση των σταθµών βάσει 
συγκεκριµένου προγράµµατος το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στη τεχνική προσφορά του 
Υποψηφίου Αναδόχου.  

Για τις ανάγκες υποστήριξης του δικτύου σταθµών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
παραθέσει συγκεκριµένη µεθοδολογία, στην οποία θα παρουσιάζονται η διαδικασία και οι τρόποι 
υποδοχής του προβλήµατος / αιτήµατος προς επίλυση µε αξιοποίηση του help-desk, η διαδικασία 
αξιολόγησής του, οι προϋποθέσεις για αποµακρυσµένη επίλυση και ο τρόπος επίλυσης, καθώς 
και οι προϋποθέσεις για κλιµάκωση του προβλήµατος στα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης για 
επίλυση επιτόπου στο σηµείο εγκατάστασης. 

Αναλυτικότερα κατά τη περίοδο διασφάλισης της καλής λειτουργίας του δικτύου σταθµών 
συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να παρέχονται κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

Σταθµοί Συλλογής Δεδοµένων 
• Προληπτική συντήρηση σταθµών συλλογής δεδοµένων, βάσει σαφώς καθορισµένου 

προγράµµατος 

• Αποκατάσταση βλαβών / δυσλειτουργιών σταθµών συλλογής δεδοµένων 

• Εξασφάλιση ανταλλακτικών για την επισκευή των σταθµών 

Τεχνική Υποστήριξη 
• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης µέσω help-desk στις οποίες θα περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα: 

o Οργάνωση και λειτουργία help-desk, το οποίο θα είναι διαθέσιµο για όλους τους 
ωφελούµενους τις ώρες 9:00 – 18:00  

o Υποδοχή αναγγελιών βλαβών / προβληµάτων για επίλυση τηλεφωνικά, µε µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε συµπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας αναφοράς 
προβλήµατος (Διαδικτυακή Πύλη) 

o Διάθεση ειδικής web εφαρµογής (ticketing) όπου θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο ο 
χρόνος έναρξης και λήξης του προβλήµατος, η περιγραφή του και οι ενέργειες 
επίλυσης, καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια 
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Η περίοδος διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εκάστοτε σταθµού συλλογής δεδοµένων, 
εκκινεί µε την εγκατάσταση του σταθµού και λήγει  δύο (2) έτη µετά την οριστική παραλαβή του 
έργου. Η περίοδος διασφάλισης καλής λειτουργίας καλύπτει και το συνολικό δίκτυο σταθµών. 

3.2.2.Πλατφόρµα Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθεσης περιβαλλοντικών 

δεδοµένων 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη µιας τεχνολογικής 
πλατφόρµας, η οποία θα χρησιµοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, συνδυασµό 
και διαµοιρασµό δεδοµένων αλλά και άλλων πληροφοριών. Τα δεδοµένα αυτά θα προέρχονται 
από το δίκτυο επίγειων τηλεµετρικών σταθµών συλλογής δεδοµένων, από δεδοµένα 
παρατήρησης της Γης, από δεδοµένα σχετικά µε τις εισροές και εκροές της εκµετάλλευσης αλλά 
και τις καλλιεργητικές ενέργειες καθώς και από τρίτα συστήµατα (π.χ. ερευνητικές υποδοµές)  Η 
υποδοµή θα αποτελέσει ένα συνεργατικό περιβάλλον εργασίας για διαφορετικούς φορείς που 
εµπλέκονται στον αγροδιατροφικό τοµέα και µπορούν να επωφεληθούν από τη διαθεσιµότητα 
αυτών των δεδοµένων. Σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η πανελλαδική υποδοµή σταθµών 
συλλογής δεδοµένων, η οποία θα αποτελέσει την κυριότερη πηγή δεδοµένων της πλατφόρµας. 

3.2.2.1.Τεχνικές Προδιαγραφές Πλατφόρµας 

Η προς υλοποίηση πλατφόρµα θα αποτελεί ένα ανοιχτό σύστηµα που θα δίνει τη δυνατότητα σε 
φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα και υποδοµή αλλά 
και στα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να συνεργαστούν στο σχεδιασµό και στη δηµιουργία 
νέων υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας αλλά και άλλων ηλεκτρονικών εφαρµογών που θα 
συµβάλλουν στη βελτίωση και εκσυγχρονισµό της αγροτικής παραγωγής. 

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η πλατφόρµα που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προδιαγραφές, για τη διασφάλιση επίτευξης των στόχων του έργου. 

! Υποστήριξη κατάλληλων προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs) για την διασύνδεση της 
πλατφόρµας µε άλλες πλατφόρµες, πηγές δεδοµένων κ.ο.κ. αλλά και για τον 
διαµοιρασµό των δεδοµένων σε πιστοποιηµένους χρήστες της πλατφόρµας. 

! Υποστήριξη προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs) για άντληση δεδοµένων εισόδου µε 
αυτόµατο φιλτράρισµα αυτών ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής / υπηρεσίας 

! Υποστήριξη προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs) για εξαγωγή αποτελεσµάτων και 
αυτόµατη ενσωµάτωση τους σε υπηρεσίες / εφαρµογές. 

! Υποστήριξη διαφορετικών τύπων δεδοµένων, µεταξύ των οποίων και τα δεδοµένα που θα 
συλλέγονται από την υποδοµή σταθµών συλλογής δεδοµένων 

! Υποστήριξη διεπαφών για φορητές συσκευές (tablets, smartphones κλπ.) που θα 
επιτρέπουν την καταγραφή δεδοµένων από τους πιστοποιηµένους χρήστες και την 
αποθήκευσή τους στην πλατφόρµα. 

! Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων, όπως big 
data analytics, machine learning κλπ. 

! Επεκτασιµότητα της υποδοµής, προκειµένου να µπορεί να καλύψει µελλοντικές ανάγκες 

3.2.2.1.1.Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 

Η πλατφόρµα θα πρέπει να είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), και να 
χρησιµοποιεί πρότυπα που θα διασφαλίζουν: 

! Την οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των επιµέρους λειτουργικών εφαρµογών 
της ολοκληρωµένης λύσης. 

! Τη δικτυακή συνεργασία µεταξύ εφαρµογών ή / και υποσυστηµάτων, τα οποία βρίσκονται 
σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα. 

! Την επεκτασιµότητα των υποσυστηµάτων και εφαρµογών χωρίς αλλαγές στη δοµή και 
αρχιτεκτονική τους. 
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Η ανοιχτή αρχιτεκτονική θα ακολουθηθεί, τόσο σε επίπεδο εξοπλισµού (εύκολη διασύνδεση, 
επέκταση, αντικατάσταση µερών, κ.λ.π.), όσο και σε επίπεδο λογισµικού εφαρµογών. 

Το σύνολο της ολοκληρωµένης λύσης θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές του cloud computing, οι 
οποίες βασίζονται στη πολυχρηστικότητα, την ευρεία κλιµάκωση, την ελαστικότητα και τον 
αυτοκαθορισµό των πόρων και το σύνολο των εφαρµογών / υποσυστηµάτων θα παρέχονται µε 
τη µορφή υπηρεσίας στο σύνολο των ωφελούµενων. Η πλατφόρµα συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων θα αποτελεί το κεντρικό σηµείο στο οποίο θα 
αποστέλλονται και θα τηρούνται τα διαφορετικής φύσης περιβαλλοντικά δεδοµένα. Τα δεδοµένα 
αυτά θα τροφοδοτούν τα επιµέρους υποσυστήµατα και θα επεξεργάζονται κατάλληλα, µέσω 
αποδεδειγµένων επιστηµονικών µεθόδων, ώστε το σύνολο των ωφελούµενων να µπορεί να λάβει 
έγκυρες υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις εξατοµικευµένες ανάγκες του. 

Ουσιαστικά η πλατφόρµα θα πρέπει να υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει πρόσβαση 
σε: 

! Δεδοµένα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας που συλλέγονται από το πανελλαδικό δίκτυο 
επίγειων τηλεµετρικών σταθµών συλλογής δεδοµένων αλλά και από τις υπόλοιπες πηγές. 

! Μετεωρολογικές προγνώσεις µέσω της αξιοποίησης και του υφιστάµενου δικτύου 
µετεωρολογικών σταθµών της ΕΜΥ, εφόσον κρίνεται απαραίτητο 

! Επιστηµονικά αλγοριθµικά µοντέλα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου, θα φιλοξενούνται και θα εκτελούνται εντός της πλατφόρµας και τα οποία 
σχετίζονται µε τη λίπανση, την άρδευση, την φυτοπροστασία και άλλες καλλιεργητικές 
διαδικασίες. Τα επιστηµονικά αλγοριθµικά µοντέλαθα είναι εξειδικευµένα για επιλεγµένες 
καλλιέργειες και προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της εκάστοτε 
περιοχής. 

! Ηλεκτρονικές εφαρµογές σχετικές µε τον αγροδιατροφικό τοµέα που θα αναπτυχθούν και 
θα είναι διαθέσιµες σε όλους τους χρήστες της πλατφόρµας. 

! Υπολογιστική υποδοµή διαθέσιµη βάσει του µοντέλου IaaS (Infrastructure as a Service), η 
οποία θα παρέχει τους απαιτούµενους πόρους, ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσµατική 
διαχείριση µεγάλου όγκου ετερογενών δεδοµένων τα οποία προέρχονται από διάφορες 
πηγές. 

! Προγραµµατιστικές διεπαφές (APIs) ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν 
δεδοµένα και υπηρεσίες της πλατφόρµας και να αναπτύξουν δικές τους εφαρµογές 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων. 

3.2.2.1.2.Τεχνολογίες υλοποίησης λογισµικού 

Βασικές αρχές που πρέπει διέπουν τη πλατφόρµα σε τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

1. «Ανοιχτή» αρχιτεκτονική (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών 
προτύπων που θα διασφαλίζουν: 

• οµαλή λειτουργία και συνεργασία µεταξύ του συνόλου των εφαρµογών των επιµέρους 
υποσυστηµάτων  

• επεκτασιµότητα των υποσυστηµάτων χωρίς αλλαγές στη δοµή και αρχιτεκτονική τους 

• Οι εφαρµογές / υποσυστήµατα της πλατφόρµας θα παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης 
επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης µε τρίτες εφαρµογές ή / και 
υποσυστήµατα.   

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήµατος, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές 
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών 
τµηµάτων λογισµικού. 

3. Λειτουργία των επιµέρους υποσυστηµάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά 
τµήµατα της πλατφόρµας, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το 
βασικό «χώρο εργασίας» για το σύνολο των χρηστών, µε στόχο τα εξής: 
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• Επίτευξη οµοιοµορφίας στις διεπαφές χρηστών µεταξύ των διακριτών υποσυστηµάτων / 
εφαρµογών 

• Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, αναφορικά µε τις διεπαφές χρηστών 

4. Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανοµής του κόστους και φορτίου µεταξύ 
κεντρικών συστηµάτων και σταθµών εργασίας, για την αποδοτική εκµετάλλευση του δικτύου 
και την ευκολία στην επεκτασιµότητα, αλλά και στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την οποία, 
τα δεδοµένα και το περιεχόµενο των υποσυστηµάτων της πλατφόρµας αποθηκεύονται σε 
Βάσεις Δεδοµένων (Database Servers), ενώ το λογισµικό εφαρµογών που θα συνθέτει την 
πλατφόρµα, θα εκτελούνται σε εξυπηρετητές εφαρµογών / διαδικτύου (web / application 
servers).  

5. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος, όπως θα εξειδικευθεί στα πλαίσια της προσφορά των 
Υποψηφίων Αναδόχων και της Μελέτης Εφαρµογής, θα ικανοποιεί βασικές τεχνικές 
απαιτήσεις, όπως: 

• Διαθεσιµότητα: παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη συγκεκριµένης διαθεσιµότητας. 

• Επεκτασιµότητα (Scalability): ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων 
χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας της πλατφόρµας. 

• Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δηµοσίευση 
εσφαλµένων δεδοµένων. 

• Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Ευκολία διαχείρισης: παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής 
παροχής υπηρεσιών. 

• Υποστήριξη ανοικτών προτύπων: εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της µελλοντικής 
επέκτασης της πλατφόρµας. 

6. Η πλατφόρµα θα χαρακτηρίζεται από υψηλή ασφάλεια, διαθεσιµότητα και υψηλή ανοχή σε 
σφάλµατα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απαραίτητα προκειµένου να διασφαλιστεί κατά το 
δυνατόν η λειτουργία του και να καλύπτει τις ανάγκες άµεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης 
στις πληροφορίες που θα παρέχονται. 

7. Θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) και 
ανάπτυξης υποδοµής Αποθήκης Δεδοµένων, εξασφαλίζοντας την ευκολία διαχείρισης µεγάλου 
όγκου δεδοµένων, τη δυνατότητα δηµιουργίας εφαρµογών φιλικών προς το χρήστη, την 
αυξηµένη διαθεσιµότητα της πλατφόρµας καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα 
δεδοµένα. Θα διασφαλίζονται τα εξής: 

• Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών θα στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα. 

• Ανοικτά τεκµηριωµένα και δηµοσιευµένα συστήµατα διεπαφής µε προγράµµατα τρίτων 

• Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

• Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα. 

8. Σε ότι αφορά στα εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης των επιµέρους υποσυστηµάτων: 

• Χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τη διεπαφή του χρήστη µε το σύστηµα (GUI) για την 
αποδοτική χρήση των εφαρµογών και την ευκολία εκµάθησής τους. 

• Χρήση συστηµικού λογισµικού ανοιχτού κώδικα και ελεύθερης διάθεσης στο σύνολο των 
συστατικών της προτεινόµενης λύσης (Επίπεδο διαχείρισης δεδοµένων, Επίπεδο 
Επιχειρησιακής Λογικής, Επίπεδο Διαδικτύου, κλπ.) 

• Χρήση τεχνολογιών ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα και ελεύθερης διάθεσης όπως ενδεικτικά 
και µη περιοριστικά JavaScript, HTML5, CSS, Java EE, PHP, Python, κλπ. 

9. Η πλατφόρµα απαιτείται να ενσωµατώνει ειδικά διαµορφωµένο λογισµικό για την ανάπτυξη 
εφαρµογών στο περιβάλλον λειτουργίας της. Το εργαλείο αυτό θα προσφερθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος έργου, συνοδευτικά µε τον πηγαίο κώδικα του, θα αποτελεί ένα ανοιχτού 
κώδικα λογισµικό ταχείας ανάπτυξης εφαρµογών (Rapid Application Development – RAD) και 
θα επιτρέπει τη δηµιουργία λογισµικού σύµφωνα µε το µοτίβο της τριεπίπεδης αρχιτεκτονικής 
και των σχετικών αρχών, από τους ενδιαφερόµενους ωφελούµενους. Μέσω του 
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συγκεκριµένου εργαλείου θα λαµβάνεται σαν είσοδος το σχήµα της βάσης δεδοµένων και 
κώδικας σε γλώσσα ειδικού σκοπού (DSL – Domain Specific Language) και θα δηµιουργείται ο 
κώδικας της επιθυµητής εφαρµογής σε συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού και 
framework. Οι τεχνολογίες στις οποίες θα δηµιουργείται ο κώδικας θα πρέπει να είναι ίδιες 
µε τις τεχνολογίες ανάπτυξης που θα χρησιµοποιηθούν κατά την υλοποίηση της πλατφόρµας, 
ώστε να επιτυγχάνεται ο µέγιστος δυνατός βαθµός οµοιοµορφίας. Συγκεκριµένα, µε τη χρήση 
του ανωτέρω λογισµικού απαιτείται να επιτυγχάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• δραστική µείωση του χρόνου ανάπτυξης. Συγκεκριµένα κάθε γραµµή στο εργαλείο να 
δηµιουργεί πληθώρα γραµµών κώδικα στην κατά περίπτωση γλώσσα προγραµµατισµού. 

• δραστική µείωση της αποσφαλµάτωσης: όταν εντοπίζεται ένα σφάλµα κάπου, µε την 
διόρθωσή του στην λογική του εργαλείου, το λάθος να εξαφανίζεται από όλα τα σηµεία 
του κώδικα όπου αυτό υπήρχε. 

• κεντρικοποιηµένη ανάπτυξη εφαρµογών, αποσφαλµάτωση και συντήρηση κώδικα. 

• βελτίωση της αξιοπιστίας των εφαρµογών: µέσω επαναληπτικότητας των µοτίβων του 
κώδικα που πρέπει να είναι εγγενές χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του εργαλείου. 

• οµοιοµορφία στο look-n-feel των εφαρµογών: µέσω κοινών µοτίβων σχεδίασης γραφικού 
περιβάλλοντος που χρησιµοποιούνται από το εργαλείο. 

Για το συγκεκριµένο έργο, ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει την τεχνολογική 
πλατφόρµα και τον τρόπο που η τεχνολογία αυτή θα αξιοποιηθεί. 

3.2.2.1.3.Διαλειτουργικότητα 

Η πλατφόρµα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων που θα 
υλοποιηθεί θα πρέπει να παρέχει ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σύνολο λειτουργιών. Παράλληλα, 
θα υποστηρίζεται η δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων και παροχής υπηρεσιών προς Τρίτα 
Πληροφοριακά Συστήµατα. Επίσης, ως ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της πλατφόρµας 
σηµειώνεται το γεγονός ότι θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες για επεκτασιµότητα και 
ολοκλήρωσής της στο µέλλον και µε άλλα υποσυστήµατα, µέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο 
λειτουργίας. 

Συγκεκριµένα, η προς υλοποίηση πλατφόρµα θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο: 

! Υποστήριξη κατάλληλων προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs)   για την διασύνδεση της 
πλατφόρµας µε άλλες πλατφόρµες, πηγές δεδοµένων κ.ο.κ. αλλά και για τον 
διαµοιρασµό των δεδοµένων σε πιστοποιηµένους χρήστες της πλατφόρµας. 

! Υποστήριξη προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs) για άντληση δεδοµένων εισόδου µε 
αυτόµατο φιλτράρισµα αυτών ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εφαρµογής / υπηρεσίας. 

! Υποστήριξη προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs) για εξαγωγή αποτελεσµάτων και 
αυτόµατη ενσωµάτωση τους σε υπηρεσίες / εφαρµογές. 

! Υποστήριξη διαφορετικών τύπων δεδοµένων, µεταξύ των οποίων και τα δεδοµένα που θα 
συλλέγονται από την υποδοµή σταθµών συλλογής δεδοµένων. 

3.2.2.1.4.Ασφάλεια 

Κατά το σχεδιασµό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να 
δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια της πλατφόρµας που προδιαγράφεται. 

Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των τεχνικών µέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος 
πρέπει να λάβει υπόψη του: 

• το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδοµένων 
και ειδικότερα το Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων) 

• τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 

• τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ  

Κατά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τα ακόλουθα ώστε να 
διασφαλίζεται το απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών. 
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• Πιστοποίηση: έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των εµπλεκόµενων σε µία 
ανταλλαγή δεδοµένων 

• Εξουσιοδότηση: η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένη.  

• Εµπιστευτικότητα: η τήρηση του απορρήτου των δεδοµένων. Η πιστοποίηση της 
δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστηµα των ρόλων. Επίσης 
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής 
δεδοµένων 

• Ακεραιότητα: τα δεδοµένα θα πρέπει να παραµείνουν ακέραια, δηλαδή να µην υπόκεινται 
σε αλλοιώσεις. Για την διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων είναι απαραίτητη η 
χρήση συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους 
µηχανισµούς εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους και να αποτρέπουν 
επιθέσεις µη εξουσιοδοτηµένης αντιγραφής ή / και καταστροφής δεδοµένων. 

• Μη δυνατότητα άρνησης συµµετοχής: ο χρήστης δεν πρέπει να µπορεί να αρνηθεί τη 
συµµετοχή του στην ανταλλαγή των δεδοµένων. Επιτυγχάνεται µε το κατάλληλο 
µηχανισµό καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging). 

• Δυνατότητα ελέγχου: κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει να µπορεί 
να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε 

• Ευθύνη: πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση ή 
τροποποίηση κάθε δεδοµένου. 

Οι εφαρµογές πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζουν τα κάτωθι: 

• Διαβαθµισµένη πρόσβαση σε δεδοµένα και πληροφορίες, ανάλογα µε το ρόλο και την 
οµάδα κάθε χρήστη. Καθορισµό ρόλων & οµάδων χρηστών και αντίστοιχων δικαιωµάτων 
πρόσβασης τόσο στις λειτουργίες του συστήµατος όσο και στα διαχειριζόµενα δεδοµένα.  

• Ολοκλήρωση µε τις διαδεδοµένες υπηρεσίες καταλόγου LDAP. 

• Παροχή ευέλικτου µηχανισµού για την χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας καταλόγου. 

• Εξελιγµένες δυνατότητες τήρησης ενιαίας αναλυτικής καταγραφής (auditing και logging) 
όλων των ενεργειών των χρηστών όσον αφορά την συµπεριφορά τους στην πρόσβαση 
των δικτυακών τόπων και των δεδοµένων. 

• Παροχή παραµετροποιήσιµων αναλυτικών αναφορών σχετικά µε τις ενέργειες των 
χρηστών που καταγράφηκαν µε τους µηχανισµούς auditing και logging. 

• Ενσωµατωµένος µηχανισµός single sign-on για αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση των χρηστών 
σε τρίτες εφαρµογές που λειτουργούν εκτός του περιβάλλοντος της πλατφόρµας. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να περιγράψει τον τρόπο 

• υλοποίησης της ασφάλειας (αυθεντικοποίηση, ιδιωτικότητα, ακεραιότητα, 
εµπιστευτικότητα) των δεδοµένων βάσει των εθνικών και κοινοτικών νόµων 

• υποστήριξης µηχανισµών αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης 

• παροχής λειτουργιών για πλήρη διαχείριση, καθορισµό και αναγνώριση δικαιωµάτων τα 
οποία εξουσιοδοτούν µία οντότητα για µία συγκεκριµένη χρήση ενός πόρου, ενός 
αντικειµένου ή ενός περιεχοµένου. 

• καταγραφής των κινήσεων / τροποποιήσεων των χρηστών που πραγµατοποιούνται στη 
πλατφόρµα 

Επιπρόσθετα, Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πλήρη 
συµµόρφωση µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων 
(General Data Protection Regulation, GDPR). 

Για την επιτυχηµένη προστασία της ιδιωτικότητας, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την προληπτική 
ενσωµάτωση κανόνων ιδιωτικότητας από το στάδιο του σχεδιασµού του πληροφοριακού 
συστήµατος (“Privacy by Design”). Με την ενσωµάτωση της “Privacy by Design” πολιτικής, 
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αναµένεται ότι ο κίνδυνος επέµβασης στην ιδιωτικότητα µπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Οι βασικές 
αρχές πάνω στις οποίες θα πρέπει να αναπτύξει ο Ανάδοχος το σύστηµα είναι: 

1. Πρόληψη και όχι Αντίδραση. Δρα ενεργητικά και όχι διορθωτικά. 

2. Προστασία της Ιδιωτικότητας ως προεπιλεγµένη ρύθµιση. 

3. Ενσωµάτωση Προστασίας της Ιδιωτικότητας στον σχεδιασµό. 

4. Πλήρης λειτουργικότητα µε σκοπό το θετικό και όχι το µηδενικό αποτέλεσµα (Positive-
Sum vs Zero-Sum). 

5. Καθολική ασφάλεια (End to End security) και πλήρης προστασία κατά τη διάρκεια ζωής 
του πληροφοριακού συστήµατος. 

6. Ορατότητα και διαφάνεια. 

7. Σεβασµός στην ιδιωτικότητα του χρήστη. 

Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εφαρµοστούν στο πλαίσιο της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων, 
δηλαδή στην ιδέα πως η συλλογή, η χρήση, ο διαµοιρασµός και η διατήρηση προσωπικών 
δεδοµένων πρέπει να ελαχιστοποιείται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 

Η οργανωτική και διαχειριστική διάσταση είναι εξίσου σηµαντική µε την τεχνική. Κρίσιµο και 
διαφοροποιό στοιχείο θα αποτελέσει η ένταξη της παραµέτρου της ιδιωτικότητας, τόσο στον 
σχεδιασµό και την αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστηµάτων και των (διασυνδεδεµένων) 
υποδοµών όσο και στο σύνολο και την καθηµερινότητα  των επιχειρησιακών διαδικασιών και 
πρακτικών και µάλιστα για όλον τον κύκλο ζωής του Έργου. 

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Ανάδοχος θα εκπονήσει Μελέτη Συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό GDPR 
κατά τη Φάση 1 Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρµογής του Έργου, που θα καλύπτει το 
σύνολο των απαιτήσεων, προδιαγραφών και ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαισιο 
του Έργου για την πλήρη Συµµόρφωση µε τον Κανονισµό GDPR. 

3.2.2.1.5.Πολυκαναλική προσέγγιση 

To προτεινόµενο έργο χρησιµοποιεί πολυκαναλική προσέγγιση για την πρόσβαση των 
ενδιαφεροµένων και των εµπλεκόµενων στις υπηρεσίες του. 

Ο Ανάδοχος στη λύση του, θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη υποδοµή για χρήση και 
πρόσβαση σε εναλλακτικά µέσα «µεταφοράς» και αξιοποίησης δεδοµένων, καθώς και την 
ενσωµάτωση υπηρεσιών ειδοποίησης του ωφελούµενου, για παράδειγµα µέσα από τη χρήση 
κινητών συσκευών (SMS κ.λπ.) ή/και φορητών συσκευών (π.χ. έξυπνα κινητά τηλέφωνα, 
ταµπλέτες) που αφορούν στην εξυπηρέτηση του ωφελούµενου και δύνανται ενδεικτικά να 
περιλαµβάνουν υπηρεσίες που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Υπηρεσία Τρόποι 
Αλληλεπίδρασης Τερµατικό Πρόσβασης

Επιχειρηµατικής Ευφυίας Web browser PC / Laptop

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς κ α ι 
Παρακολούθησης Γεωργικής 
Εκµετάλλευσης

Web browser PC / Laptop / Tablet / Smartphone

Γεωργικής Συµβουλευτικής Web browser / SMS PC / Laptop / Tablet / Smartphone

Α π ο θ ε τ ή ρ ι ο Σ υ σ τ ή µ α τ ο ς 
Π α ρ ο χ ή ς Σ υ µ β ο υ λώ ν σ ε 
Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις

Web browser PC / Laptop
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3.2.2.1.6.Ανοιχτά Δεδοµένα / Ανοιχτά Πρότυπα 

Η έννοια των ανοικτών δεδοµένων, όπως σχετίζεται µε τις ανάγκες του παρόντος έργου, είναι 
αλληλένδετη µε τη διάθεση οποιασδήποτε µορφής ηλεκτρονικού περιεχοµένου που παρέχεται 
µέσα από τις εξωστρεφείς υπηρεσίες και προορίζεται για το ευρύ κοινό χωρίς περιορισµούς στην 
αντιγραφή, περαιτέρω χρήση και διάθεση αυτού ή τροποποιηµένων αντιγράφων του. Τα 
δεδοµένα αλλά και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, θα 
διατεθούν σύµφωνα µε την αρχή της «ανοικτότητας» (openness), αλλά και το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο. Ενδεικτικά, πέραν του Ν.3882/2010 αναφέρονται οι Ν.3448/2004, Ν.3861/2010, Ν.
2472/1997, Ν.3625/2007 και η ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-4-2012 (ΦΕΚ 1301Β/12-4-2012) «Κύρωση 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει µε ποιο τρόπο η 
προτεινόµενη λύση συµβάλλει στην απελευθέρωση και διάχυση των δηµόσιων δεδοµένων, ώστε 
αυτά να είναι αξιοποιήσιµα από άλλους δηµόσιους φορείς, αγρότες, γεωργικούς συµβούλους, 
ερευνητικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την αρχή της «ανοικτότητας».  

Για τη µορφή των πληροφοριών θα χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες XML (όλες οι διεθνείς 
προσπάθειες βασίζονται στα ανοιχτά πρότυπα XML του διεθνούς οργανισµού W3C (http://
www.w3c.org). Το λογισµικό του προτεινόµενου έργου θα είναι «ανοιχτής αρχιτεκτονικής» και θα 
παρέχει χρήση προτύπων που εξασφαλίζουν: (i) την οµαλή συνεργασία µεταξύ των επιµέρους 
λειτουργικών εφαρµογών των υποσυστηµάτων, (ii) τη συνεργασία µεταξύ εφαρµογών άλλων 
υπολογιστικών συστηµάτων και (iii) την επεκτασιµότητα συστηµάτων και εφαρµογών, χωρίς 
µεταβολές βασικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής του συνολικού συστήµατος. 

Η γενική φιλοσοφία θα πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή 
Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήµατα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» 
υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards), τα 
οποία διασφαλίζουν: 

▪ την αρµονική συνεργασία και λειτουργία µεταξύ συστηµάτων και λειτουργικών 
εφαρµογών διαφορετικών προµηθευτών. 

▪ τη διαδικτυακή συνεργασία εφαρµογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά 
συστήµατα. 

▪ τη φορητότητα (portability) των εφαρµογών. 

▪ τη δυνατότητα αύξησης του µεγέθους των µηχανογραφικών συστηµάτων, χωρίς αλλαγές 
στη δοµή και τη φιλοσοφία. 

▪ την εύκολη επέµβαση στη λειτουργικότητα των εφαρµογών. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πρέπει να εφαρµοστούν: 

▪ Αρθρωτή (modular) ανάπτυξη των εφαρµογών. 

▪ Χρήση συστηµικού λογισµικού που βασίζεται στον ανοιχτό κώδικα και την ελεύθερη 
διάθεση. 

Αποθετήριο διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης Web browser PC / Laptop

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Δ ε δ ο µ έ ν ω ν 
Τηλεπισκόπησης Web browser PC / Laptop / Tablet / Smartphone

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η Δεδοµ έ νων / 
Έξυπνοι Αλγόριθµοι Web browser PC / Laptop

Τηλε- εκπαίδευση Web browser PC / Laptop

Κοινωνική Δικτύωση Web browser / SMS PC / Laptop / Tablet / Smartphone
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▪ Χρήση διεθνών και εµπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγµα οι 
Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) για την τυποποιηµένη επικοινωνία µεταξύ των 
υπολογιστικών συστηµάτων. 

▪ Υλοποίηση συστήµατος βασισµένη σε αρχιτεκτονική, τουλάχιστον τριών επιπέδων (3-tier 
architecture), η οποία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών (client tier), 
το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) και το επίπεδο των 
δεδοµένων (data tier). 

3.2.2.1.7.Ευχρηστία πλατφόρµας 

Η ευχρηστία της πλατφόρµας πρέπει να εξασφαλιστεί για το σύνολο των χρηστών της 
πλατφόρµας. Οι βασικές αρχές προς την κατεύθυνση επίτευξης υψηλού βαθµού χρηστικότητας 
περιλαµβάνουν: 

• Πελατο-κεντρική Αντίληψη: Οι παρεχόµενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να είναι 
προσανατολισµένες στις ανάγκες του χρήστη. 

• Διαφάνεια: Κατά τη χρήση της πλατφόρµας, ο χρήστης πρέπει να διεκπεραιώνει τις 
εργασίες του, χωρίς να αντιλαµβάνεται τεχνικές λεπτοµέρειες ή εσωτερικές διεργασίες 
της πλατφόρµας που υποστηρίζουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών. 

• Συνέπεια: Οι εφαρµογές θα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση και να υπάρχει 
συνέπεια στα λεκτικά και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται. Η χρησιµοποιούµενη, για 
την περιγραφή εννοιών και λειτουργιών, ορολογία θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλο το 
εύρος των υποσυστηµάτων της πλατφόρµας. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να τηρείται και 
κατά τη χρήση γραφικών απεικονίσεων και τη διαµόρφωση των σελίδων / διεπαφών της 
πλατφόρµας. 

• Αποφυγή επαναλαµβανόµενων ενεργειών: Η καταχώρηση στοιχείων θα γίνεται µόνο µια 
φορά. 

• Έξυπνη αναζήτηση: Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του έξυπνους και 
πολύµορφους τρόπους αναζήτησης. 

• Υποστήριξη από το σύστηµα: Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει και να καθοδηγεί 
κατάλληλα τους χρήστες για αποφυγή λαθών κ.λπ. 

• On line βοήθεια σε κάθε βήµα εκτέλεσης. 

3.2.2.1.8.Προσβασιµότητα 

Η πρόσβαση στη πλατφόρµα θα πραγµατοποιείται µέσω διαδικτύου χρησιµοποιώντας 
οποιονδήποτε ευρέως διαδεδοµένο φυλλοµετρητή ιστού (web-browser). Επιπρόσθετα, θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στο «Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» σύµφωνα µε το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας», όπου απαιτείται και θεωρείται 
σκόπιµο από τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του έργου. 

Η πλατφόρµα θα πρέπει να υιοθετεί την αρχή του «Σχεδιάζοντας για όλους» εντάσσοντας 
προϋποθέσεις και όρους προσβασιµότητας σε Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) για άτοµα µε αναπηρία βασιζόµενες σε διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες, τις οδηγίες 
προσβασιµότητας W3C και συγκεκριµένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στα προσφερόµενα 
υποσυστήµατα / υπηρεσίες και περιεχόµενο της πλατφόρµας, η κατασκευή τους θα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις ελέγξιµες Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού 
έκδοση 2.0 (WCAG 2.0). 
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3.2.2.2.Λειτουργικές Προδιαγραφές Πλατφόρµας 

3.2.2.2.1.Διαδικτυακή Πύλη 

Η διαδικτυακή πύλη θα αποτελεί το κεντρικό σηµείο του περιβάλλοντος διεπαφής (UI) των 
χρηστών µε την πλατφόρµα. Κάθε διαδικασία θα ξεκινάει, θα διεκπεραιώνεται και θα 
καταγράφεται µέσα από την Πύλη του συστήµατος µε ενιαίο, αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. Η 
Πύλη θα ολοκληρώνει σε ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον το σύνολο των υπόλοιπων 
υποσυστηµάτων του συστήµατος. Διακρίνονται δυο επίπεδα διεπαφής των χρηστών µε τη 
πλατφόρµα, αναλόγως µε το προφίλ τους. Τα δύο επίπεδα είναι το επίπεδο εσωτερικών 
χρηστών, το οποίο αφορά τους εσωτερικούς χρήστες του Υπουργείου και τους επιτελικούς 
χρήστες συνεργαζόµενων Φορέων και το επίπεδο εξωτερικών χρηστών. Η πρόσβαση 
συγκεκριµένων οµάδων χρηστών θα πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλου µηχανισµού ισχυρής 
πιστοποίησης και κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση στα υποσυστήµατα και τις εφαρµογές των 
αρµοδιοτήτων του και στις υπηρεσίες που τον αφορούν. 

Αναλυτικά, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Να είναι αρθρωτή (modular) και επεκτάσιµη, µε δυνατότητα σχεδιασµού, ανάπτυξης και 
εγκατάστασης πρόσθετων λειτουργιών. 

• Να µπορεί να δηµοσιεύει πολυµεσικό περιεχόµενο.  

• Να συνδέεται µε πολλαπλά τρίτα συστήµατα και βάσεις δεδοµένων µε στόχο την 
ανάκτηση δεδοµένων από τα συστήµατα αυτά  

• Να διαχειρίζεται χρήστες, ρόλους και δικαιώµατα σε σχέση µε τη διαχείριση 
περιεχοµένου, και όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής περιεχοµένου (π.χ. δηµιουργία, 
επεξεργασία, δηµοσίευση). 

• Να αντιστοιχεί µεταδεδοµένα στο περιεχόµενο. 

• Να ορίζει και να διαχειρίζεται πολιτικές για την ανάκτηση, δηµοσίευση, ανανέωση και 
διαγραφή περιεχοµένου 

• Να διαχειρίζεται την εµφάνιση και την εργονοµία των πυλών πρόσβασης σε περιεχόµενο.  

• Να καθορίζει και να διαχειρίζεται προσωποποιηµένη πρόσβαση σε κάθε χρήστη (βάσει 
ρόλου).  

• Να αναζητά µε δυναµικό τρόπο δεδοµένα, µε χρήση πολλαπλών κριτηρίων/φίλτρων. 

• Να αναλύει δεδοµένα χρήσης και επισκεψιµότητας, µε δυνατότητα παραγωγής 
κατάλληλων αναφορών. 

• Να παρέχει δυνατότητες δηµιουργίας και διαχείρισης newsletter. 

• Να διαθέτει φιλικό περιβάλλον διαχείρισης περιεχοµένου (ρόλοι, έγκριση κλπ.).  

3.2.2.2.2.Αποθήκη Δεδοµένων – Υποσύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 

Προκειµένου να υποστηριχθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη η τήρηση και 
παρακολούθηση δεδοµένων που είναι κρίσιµα, τόσο για την εξυπηρέτηση των ωφελούµενων του 
έργου όσο και για την αποτελεσµατική εκτέλεση του ελεγκτικού και προγραµµατιστικού ρόλου 
της Αναθέτουσας Αρχής. Ουσιαστικά µε την υλοποίηση της Αποθήκης Δεδοµένων θα επιτευχθεί η 
συλλογή πληροφορίας από δηµόσιους οργανισµούς µε στόχο τη διευκόλυνση της 
παρακολούθησης της εφαρµοζόµενης πολιτικής µε µετρήσιµο τρόπο και βάσει συγκεκριµένων, 
αδιαµφισβήτητων τεκµηρίων. Επιπλέον, θα επιτευχθεί η άντληση και αξιοποίηση της 
επιχειρησιακής γνώσης από τους ωφελούµενους µε σκοπό την έγκυρη και δυναµική 
πληροφόρηση τους καθώς και τη στήριξη τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µε χρήση 
σύγχρονων και αποδοτικών τεχνολογιών πληροφορικής.  

Συγκεκριµένα, η Αποθήκη Δεδοµένων θα αποτελεί το σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων στο 
οποίο θα καταλήγουν τα δεδοµένα που αντλούνται από όλα τα επιθυµητά τρίτα υποσυστήµατα, 
αφού πρώτα µετασχηµατιστούν κατάλληλα και µετατραπούν σε πληροφορία που θα βοηθά στην 
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προσωποποιηµένη πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων από τους ωφελούµενους. Η Αποθήκη 
Δεδοµένων θα αποτελεί τη πηγή των δεδοµένων που θα τροφοδοτεί το σύστηµα Επιχειρηµατικής 
Ευφυΐας, µέσω του οποίου θα πραγµατοποιείται η σύνθεση της πληροφορίας και η απόδοση της 
σε κατάλληλα αξιοποιήσιµη µορφή. 

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα περιλαµβάνει: 

• Σύστηµα Άντλησης, Μετασχηµατισµού και Φόρτωσης, που θα περιλαµβάνει όλους τους 
απαιτούµενους µηχανισµούς και τις απαραίτητες διεπαφές / γραφικά εργαλεία για τη 
δηµιουργία µετασχηµατισµών και προγραµµατισµένων ροών εργασίας. 

• Αποθήκη Δεδοµένων, στην οποία θα εισάγονται τα µετασχηµατισµένα και συσχετισµένα 
δεδοµένα και µέσω της οποίας θα πραγµατοποιείται η τροφοδότηση του συστήµατος 
Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 

• Σύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας, µέσω του οποίου θα υποστηρίζεται η δηµιουργία 
αναφορών, η πραγµατοποίηση ad-hoc ερωτηµάτων στην Αποθήκη Δεδοµένων και η 
δυνατότητα εκτέλεσης αλγορίθµων εξόρυξης και ανάλυσης δεδοµένων  

Ο µηχανισµός συγκέντρωσης και οµογενοποίησης δεδοµένων αξιοποιεί τις δυνατότητες των 
εργαλείων εξαγωγής, µετασχηµατισµού και φόρτωσης (ETL – Extract, Transform, Load), τα οποία 
επιτρέπουν το σχεδιασµό της συλλογής δεδοµένων από διαφορετικές πηγές και των 
απαραίτητων µετασχηµατισµών, µε συνεκτικό και εύκολα διαχειρίσιµο τρόπο. Η τροφοδοσία από 
τις επιµέρους πηγές θα πραγµατοποιείται µε την χρήση µηχανισµού εισαγωγής δεδοµένων ο 
οποίος υποστηρίζει πρότυπα XML, διασύνδεση µε Web Services, ανταλλαγή πληροφορίας σε 
πραγµατικό χρόνο (transactional data exchange, database data exchange) και ανταλλαγή 
πληροφορίας µε διαδικασίες µαζικής ενηµέρωσης (batch processing). Σε κάθε µία από τις 
παραπάνω περιπτώσεις θα σχεδιαστούν και αναπτυχθούν οι κατάλληλες ροές εργασίας όπως 
απαιτείται. 

Τα δεδοµένα αρχικά θα αποθηκεύονται σε περιοχή οµογενοποίησης στη δοµή µε την οποία ο 
κάθε φορέας διατηρεί τα δεδοµένα. Στην συνέχεια τα δεδοµένα θα ελέγχονται για την 
ακεραιότητά τους και θα ενοποιούνται στην περιοχή της Αποθήκης Δεδοµένων, αφού 
πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητοι µετασχηµατισµοί. 

Τα δεδοµένα θα είναι οργανωµένα και αποθηκευµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διαθέσιµα 
και εύκολα προσβάσιµα στους χρήστες, είτε µέσω των κατάλληλων αναφορών, είτε µέσω ad hoc 
ερωτηµάτων, είτε µέσω άλλων εφαρµογών αναλυτικής επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης, 
είτε µέσω µοντέλων ανάλυσης προσοµοίωσης και προβλέψεων της εφαρµογής. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλη µεθοδολογία, η οποία θα συνοδεύεται από 
πλήρη και αναλυτική τεκµηρίωση της διαδικασίας σχεδίασης, υλοποίησης και λειτουργίας της 
Αποθήκης Δεδοµένων.  

Γενικά: 

• Ο σχεδιασµός θα πρέπει να καθοδηγείται από τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα και 
αξιόπιστα και τα οποία θα ενσωµατώνει προοδευτικά στο σύστηµα. 

• Ο σχεδιασµός θα πρέπει να καθοδηγείται από την αποτίµηση που θα γίνει στα πλαίσια της 
µελέτης εφαρµογής και λαµβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και στόχους του έργου. 

Το παρόν υποσύστηµα θα µπορεί να λαµβάνει υπόψη του µία σειρά από πληροφορίες που θα 
επιλεγούν, συσχετιστούν και µε κατάλληλο τρόπο θα επεξεργαστούν πρωτογενείς πηγές 
δεδοµένων, όπως ενδεικτικά η κεντρική αλφαριθµητική βάση δεδοµένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και 
η Εθνική Γεωβάση Δυνητικών Δραστηριοτήτων του Υπ.Α.Α.Τ. Οι εξωτερικές πηγές δεδοµένων και 
ο ακριβής προσδιορισµός των δεδοµένων θα προσδιοριστούν κατά τη Μελέτη Εφαρµογής σε 
συνεννόηση του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή και τον κατά περίπτωση εµπλεκόµενο τρίτο 
Φορέα. 

Πέραν των ανωτέρω δεδοµένων που θα προκύψουν κατά τη φόρτωση από εξωτερικές πηγές, 
ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί και η φόρτωση στην Αποθήκη Δεδοµένων των δεδοµένων που 
πρόκειται να τηρούνται στη Κεντρική Βάση Δεδοµένων της πλατφόρµας συλλογής, επεξεργασίας 
και διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων και σχετίζονται µε στοιχεία αγροτεµαχίων, στοιχεία 
µολυσµάτων / προσβολών, στοιχεία ατµοσφαιρικών παραµέτρων, στοιχεία εδαφικών 
παραµέτρων κλπ. 
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Το σύνολο των ανωτέρω δεδοµένων θα δοµηθούν σε πίνακες συµβάντων και διαστάσεων, ενώ 
απαιτείται υποχρεωτικά και η πρόβλεψη για ανακεφαλαιωτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία τα 
οποία θα σχετίζονται µε τη Γεωγραφική Περιοχή (τοπωνύµιο, δήµος, περιφερειακή ενότητα, 
περιφέρεια κλπ.) και τη Χρονική Διάσταση (ηµεροµηνία, µήνας, χρόνος, κλπ.) και θα δοµηθούν 
σε πίνακες διαστάσεων. 

Το σύνολο των ανωτέρω θα συσχετιστούν κατάλληλα, θα µετασχηµατιστούν και θα φορτωθούν 
σε κατάλληλη δοµή που θα προκύψει κατά τη µοντελοποίηση της Αποθήκης Δεδοµένων. 

Η λύση του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά µε το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα πρέπει να 
καλύπτει τις ακόλουθες ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 

Αποθήκη Δεδοµένων - Εργαλείο άντλησης, µετασχηµατισµού και φόρτωσης 

• Χρήση ώριµου και ευρέως διαδεδοµένου συστήµατος διαχείρισης δεδοµένων για τη 
λειτουργία της Αποθήκης Δεδοµένων. (Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει 
την καταλληλότητα του χρησιµοποιούµενου συστήµατος µε την παράθεση των 
απαιτούµενων τεχνικών και λειτουργικών του χαρακτηριστικών) 

• Μηχανισµός αυτόµατης ανανέωσης των δεδοµένων σε περίπτωση που τα δεδοµένα των 
πηγών δεδοµένων αλλάζουν 

• Μηχανισµός που να επιτρέπει τη µεταφορά µόνο των νέων δεδοµένων που προστίθενται 
στις πηγές δεδοµένων 

• Δυνατότητα διασύνδεσης µε όλα τα πλέον διαδεδοµένα συστήµατα διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων 

• Δυνατότητα άντλησης ετερογενών δεδοµένων που προέρχονται από αρχεία ASCII, HTML, 
xml, excel κλπ. 

• Υποστήριξη web services 

• Τα µεταδεδοµένα του εργαλείου άντλησης, µετασχηµατισµού και φόρτωσης θα πρέπει να 
αποθηκεύονται στην ίδια σχεσιακή βάση που θα φορτωθούν και τα τελικά δεδοµένα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τα χαρακτηριστικά 
του χρησιµοποιούµενου συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, τις λειτουργικές 
δυνατότητες του εργαλείου άντλησης, µετασχηµατισµού και φόρτωσης δεδοµένων, τους τρόπους 
ολοκλήρωσης και µετασχηµατισµού δεδοµένων προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η 
ακεραιότητά τους κατά τη φόρτωση στην Αποθήκη Δεδοµένων, τον τρόπο ελέγχου της 
εγκυρότητας των δεδοµένων καθώς και τη µεθοδολογία σχεδίασης της Αποθήκης Δεδοµένων 
(dimensional modeling). 

Επιχειρηµατική Ευφυΐα 

Το σύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργικότητες: 

• Web-based εργαλείο για την δηµιουργία / υποβολή ερωτηµάτων, δηµιουργία αναφορών 
και ανάλυση δεδοµένων 

• Εξειδικευµένες τεχνικές ανάλυσης δεδοµένων όπως: 

o On line analytical processing (OLAP) 

o Δέντρα αποφάσεων (Decision Tree) 

o Ανάλυση συσχέτισης (Correlation analysis) 

o Οµαδοποίηση (Clustering) 

o Ανάλυση παλινδρόµησης / Συσχέτισης (Regression Analysis) 

o Δίκτυα αποφάσεων Bayes (Bayesian Networks) 

o Εξόρυξη δεδοµένων  (Data mining) 

• Δυνατότητες πολυδιάστασης ανάλυσης δεδοµένων (drill across, drill down, drill up, pivot) 

• Προηγµένοι τρόποι γραφικής αναπαράστασης & πλοήγησης στα αναλυτικά δεδοµένα, 
όπως: 

o Χάρτες Απόδοσης (Performance Maps),  
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o Γραφήµατα τύπου Μπάρας (Bar Charts) και  

o Γραφήµατα τύπου Πίτας (Pie Charts) 

• Εξαγωγή γραφηµάτων και πινάκων σε άλλες εφαρµογές και εργαλεία παραγωγικότητας, 
όπως υπολογιστικά φύλλα και εφαρµογές δηµιουργίας παρουσιάσεων, άµεσα από το 
περιβάλλον του χρήστη. 

• Δυνατότητα δηµιουργίας και παρακολούθησης Δεικτών Απόδοσης (Key Performance 
Indicators – KPIs) 

• Δυνατότητα σχεδιασµού και χρήσης πινάκων οργάνων συγκεντρωτικής επιχειρησιακής 
πληροφόρησης (Dashboards) που να µπορούν να περιέχουν τα εξής: 

o Αναφορές 

o Γραφήµατα 

o Δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) 

• Σύστηµα δηµιουργίας αναφορών µε τις ακόλουθες δυνατότητες: 

o Εξαγωγή αναφορών σε διάφορες µορφές αρχείων (pdf, HTML, excel, κλπ.) 

o Ενσωµατωµένο περιβάλλον σχεδίασης αναφορών (WYSIWYG) 

o Εφαρµογής προηγµένων τεχνικών διαµόρφωσης αναφορών (ταξινόµηση, φίλτρα 
κλπ.) 

o Μορφοποίηση των αναφορών (χρήση προτύπων κλπ.) 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική του προσφορά να περιγράψει αναλυτικά τη 
προτεινόµενη λύση του, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανωτέρω προδιαγραφές καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη λειτουργικότητα κρίνει ότι µπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
παρόντος υποσυστήµατος. 

3.2.2.2.3.Υποσύστηµα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Γεωργικής 

Εκµετάλλευσης 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει έτοιµο web-based λογισµικό ανοιχτού κώδικα  το οποίο θα 
είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και παρακολούθηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µίας 
οντότητας όπως µεµονωµένοι παραγωγοί ή οµάδα παραγωγών. Το συγκεκριµένο λογισµικό θα 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και µηχανογράφησης σειράς δεδοµένων που 
αφορούν: 

• το προφίλ της γεωργικής εκµετάλλευσης και αγροτεµαχίου,  

• την καταγραφή στοιχείων πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές 
πρακτικές κλπ.) 

• την καταγραφή στοιχείων επιτόπιων ελέγχων  

• τις εισροές / εκροές 

Πέρα από τις φόρµες καταχώρησης πληροφορίας, το λογισµικό θα πρέπει να παρέχει και τη 
δυνατότητα απεικόνισης γεωχωρικής πληροφορίας σε ενσωµατωµένο χάρτη καθώς και  να έχει 
τη δυνατότητα διασύνδεσης µε ειδική εφαρµογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και 
tablets µέσω της οποίας θα πραγµατοποιείται η σύγχρονη καταχώρηση/εισαγωγή στοιχείων 
σχετικά τα παραπάνω, στο υποσύστηµα αυτό. 

Η προαναφερόµενη εφαρµογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (native mobile application / hybrid 
application) θα πρέπει να προσφερθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου και να διαθέτει όλες τις 
απαιτούµενες λειτουργίες για την υποστήριξη βασικών εργασιών στο πεδίο. Ιδιαίτερης σηµασίας 
στην επίτευξη της επιθυµητής λειτουργικότητας αποτελεί η δυνατότητα γεωχωρικής αποτύπωσης 
των αγροτεµαχίων σε χάρτη. Αναλυτικότερα, η συγκεκριµένη εφαρµογή θα χρησιµοποιείται:  

• Κατά τη διαδικασία εδαφοληψίας για τη λήψη φωτογραφιών και στίγµατος 
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• Κατά τη διαδικασία παγιδοθεσίας και παγιδοµέτρησης για τη καταγραφή των 
παρατηρήσεων σχετικά µε αυτές (παροχή δυνατότητας λήψης φωτογραφίας και 
στίγµατος) 

• Για τη καταγραφή και λήψη φωτογραφίας του φαινολογικού σταδίου 

• Κατά τη διαδικασία επιτόπιων παρατηρήσεων (συµπτώµατα ασθενειών, εντοµολογικές 
προσβολές κλπ.) για καταχώρηση ήχου, εικόνας, κειµένου, λήψη στίγµατος και σύνδεσή 
τους µε το φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

Η εφαρµογή αυτή θα πρέπει να λειτουργεί σε δύο (2) πλατφόρµες εφαρµογών έξυπνων 
συσκευών (Android, iOS). 

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των εφαρµογών του παρόντος υποσυστήµατος, µε την ολοκλήρωση 
τους, θα υπάγονται σε άδεια λογισµικού ανοικτού κώδικα αναφορικά µε τη χρήση και την 
τροποποίηση τους και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή συνοδευόµενες από τον πηγαίο 
κώδικά τους. 

3.2.2.2.4.Υποσύστηµα Γεωργικής Συµβουλευτικής 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται η υλοποίηση υποσυστήµατος το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για την υποστήριξη των χρηστών (όπως γεωργικοί σύµβουλοι και παραγωγοί) στη 
λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Το υποσύστηµα αυτό θα πρέπει να 
αξιοποιεί τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές όπως το πανελλαδικό δίκτυο 
σταθµών συλλογής δεδοµένων, το Υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων τηλεπισκόπησης αλλά και 
το Υποσύστηµα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Γεωργικής Εκµετάλλευσης, µε σκοπό την 
υποστήριξη συµβουλών για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Συµβουλευτική λίπανσης: Η συµβουλή λίπανσης θα πρέπει να εκδίδεται µε βάση 
έξυπνους αλγορίθµους, εξειδικευµένους για κάθε καλλιέργεια. Οι συγκεκριµένοι 
αλγόριθµοι θα τροφοδοτούνται µε δεδοµένα όπως τα αποτελέσµατα εδαφολογικών 
αναλύσεων των αγροτεµαχίων και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων της συγκεκριµένης 
καλλιέργειας. Η συµβουλευτική λίπανσης θα πρέπει να περιλαµβάνει την ποσότητα, τον 
τύπο και το είδος των λιπασµάτων καθώς και το χρόνο εφαρµογής τους. 

- Συµβουλευτική άρδευσης: Η συµβουλή άρδευσης θα πρέπει να εκδίδεται µε βάση 
έξυπνους αλγορίθµους άρδευσης, εξειδικευµένους για κάθε καλλιέργεια, τύπο εδάφους 
και επικρατούσες µικροκλιµατικές συνθήκες. Οι συγκεκριµένοι αλγόριθµοι θα 
τροφοδοτούνται µε δεδοµένα όπως η µηχανική σύσταση εδάφους, το χρησιµοποιούµενο 
αρδευτικό σύστηµα και τα ατµοσφαιρικά δεδοµένα που συλλέγονται από το πανελλαδικό 
δίκτυο σταθµών συλλογής δεδοµένων. Η συµβουλευτική άρδευσης θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τη δόση του αρδευτικού νερού, τη διάρκεια άρδευσης και το χρόνο 
εφαρµογής της άρδευσης. 

- Συµβουλευτική φυτοπροστασίας: Η συµβουλή φυτοπροστασίας θα πρέπει να εκδίδεται 
µε βάση έξυπνους αλγορίθµους, εξειδικευµένους για εχθρούς και ασθένειες που αφορούν 
συγκεκριµένη καλλιέργεια και να είναι προσαρµοσµένοι στις µικροκλιµατικές συνθήκες 
κάθε περιοχής. Μέσω της επιστηµονικά εµπεριστατωµένης πρόγνωσης της εµφάνισης 
γενεών εντόµων και της επικινδυνότητας ασθενειών και µε βάση τις συγκεκριµένες 
µικροκλιµατικές συνθήκες της περιοχής αλλά και του µικροκλίµατος που δηµιουργεί η ίδια 
η καλλιέργεια, θα πρέπει να παρέχεται συµβουλή για το χρόνο και το είδος των 
φυτοπροστατευτικών επεµβάσεων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.  

- Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Απαιτείται ανάπτυξη έξυπνου µηχανισµού έκδοσης 
γεωργικών προειδοποιήσεων µε έµφαση στα έκτακτα καιρικά φαινόµενα. Ο µηχανισµός 
θα αξιοποιεί κρίσιµες τιµές ατµοσφαιρικών παραµέτρων που λαµβάνονται από την 
πανελλαδική υποδοµή σταθµών συλλογής δεδοµένων, οι οποίες συνδυαστικά µε το 
φαινολογικό στάδιο που βρίσκεται η καλλιέργεια και τις ιδιαιτερότητες αυτής, θα 
παρέχουν ειδοποίηση στους εκάστοτε ενδιαφερόµενους για την εµφάνιση καιρικών 
φαινοµένων που δύναται να ζηµιώσουν την καλλιέργεια. Ο µηχανισµός αυτός θα 
συµβάλλει στην προειδοποίηση των αγροτών / γεωργικών συµβούλων ώστε να λάβουν τα 
απαραίτητα µέτρα για τη προστασία της καλλιέργειας (προσαρµογή καλλιεργητικών 
εργασιών). Ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί το γεγονός ότι µέσω του συγκεκριµένου 
µηχανισµού θα µπορεί να πιστοποιείται η εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων για τις 
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ανάγκες δήλωσης ζηµιάς και αίτησης αποζηµίωσης του παραγωγού από τον εκάστοτε 
ασφαλιστικό φορέα της καλλιέργειας (ΕΛΓΑ, ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς).   

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα αποτελεί το εργαλείο εκείνο µε το οποίο η 
επιστηµονική γνώση θα µετατρέπεται σε συµβουλή για την κατά περίπτωση καλλιεργητική 
ενέργεια των παραγωγών. Με την αξιοποίησή του θα είναι δυνατή η µείωση των εισροών, η 
αύξησης της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής, η καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων και η καλύτερη αντιµετώπιση των κινδύνων.  Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου απαιτείται µόνο ανάπτυξη και δοκιµή ορθής λειτουργίας του παρόντος υποσυστήµατος 
καθώς και αξιοποίησή του στις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε υποσύνολο των 
αγροτεµαχίων, όπως αυτές περιγράφονται στη παρ. 3.2.3.5 του Παραρτήµατος Ι. 

3.2.2.2.5.Αποθετήριο Συστήµατος Παροχής Συµβουλών σε Γεωργικές 

Εκµεταλλεύσεις 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται η δηµιουργία αποθετηρίου για το Συστήµα Παροχής 
Συµβουλών σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ). Το αποθετήριο θα συµβάλλει στη συστηµατική 
συλλογή, οργανωµένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοικτού περιεχοµένου, ενώ 
παράλληλα, θα συνεισφέρει στην αποθήκευση και µακροχρόνια διατήρηση των συµβουλών που 
θα προκύπτουν από το Υποσύστηµα Γεωργικής Συµβουλευτικής και των τεχνικά 
εµπεριστατωµένων καλλιεργητικών οδηγιών που θα επάγονται από αυτές. Η τεχνολογική 
πλατφόρµα του αποθετηρίου για το ΣΠΣΓΕ θα πρέπει να παρέχει την απαιτούµενη 
διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιµότητα µε όλες τις εµπλεκόµενες οντότητες, δηµόσιες και 
ιδιωτικές συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτών, των συµβουλευτικών δοµών, των 
ερευνητικών ινστιτούτων, των εποπτευόµενων από το Υπ.Α.Α.Τ. οργανισµών κ.λπ. Ως 
αποθετήριο θα παρέχει την αναγκαία υποδοµή για την εξυπηρέτηση των απαιτούµενων 
λειτουργιών του ΣΠΣΓΕ: 

• Κωδικοποίηση των καλλιεργητικών οδηγιών 

• Καθορισµός µετρήσιµων στόχων και δεικτών για κάθε καλλιεργητική οδηγία 

• Πλήρη ιχνηλάτηση των καλλιεργητικών οδηγιών 

• Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής κάθε καλλιεργητικής οδηγίας 

• Διαχείριση του µητρώου συµβούλων και συµβουλευτικών δοµών 

• Διαχείριση των αιτηµάτων παροχής καλλιεργητικών οδηγιών  

Το ΣΠΣΓΕ αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που σκοπό έχει την υποστήριξη των αγροτών για 
τη βελτίωση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους 
εκµετάλλευσης ή επιχείρησης. Το ΣΠΣΓΕ οφείλει να έχει θετικό αντίκτυπο σε κοινωνικό, 
επιχειρηµατικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Είναι λοιπόν κρίσιµης σηµασίας το 
περιγραφόµενο αποθετήριο να παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
καλλιεργητικής οδηγίας όχι µόνο στο τελικό, αλλά και στα ενδιάµεσα στάδια της εφαρµογής της. 
Με την έκδοση κάθε συµβουλής θα συγκεντρώνονται στο αποθετήριο όλα εκείνα τα στοιχεία που 
συµβάλλουν στη αποδοτική ιχνηλάτηση και αξιολόγηση αυτής και των αντίστοιχων 
καλλιεργητικών οδηγιών. Συνεπώς η κάθε συµβουλή θα περιλαµβάνει και ένα κατάλογο δεικτών 
επί των οποίων θα κρίνεται η επιτυχία εφαρµογής της.  

Επιπλέον, δεδοµένου ότι βασικός στόχος του ΣΠΣΓΕ είναι να ενσωµατώνει δοµές που είναι δίπλα 
στον αγρότη και συµβάλλουν στο να δηµιουργηθεί µια σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα σε 
συµβούλους και παραγωγούς, το αποθετήριο θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 
των υποδοµών ευφυούς γεωργίας µε τις συµβουλές ώστε να αυξάνεται η ανταποδοτικότητα της 
κάθε καλλιεργητικής οδηγίας.  
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Το προς υλοποίηση αποθετήριο θα πρέπει να είναι ανατροφοδοτούµενο και διαδραστικό και να 
συνδέεται και µε τρίτα συστήµατα, ιδιαίτερα µε άλλες βάσεις δεδοµένων που θα διευκολύνουν 
την παροχή καλλιεργητικών οδηγιών. Σε κάθε περίπτωση, το αποθετήριο του ΣΠΣΓΕ οφείλει να 
διευκολύνει την διασύνδεση όλων των εµπλεκοµένων µε ανοιχτό τρόπο, προκειµένου να είναι 
εφικτή η ενσωµάτωση και νέων δοµών στο βραχυπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο µέλλον. Ακόµη, οι 
συµβουλευτικές υπηρεσίες πρόκειται να δηµιουργούν ενεργές σχέσεις και συνδέσεις µεταξύ 
διαφορετικών επιχειρησιακών οµάδων. 

Το αποθετήριο θα πρέπει µε αποτελεσµατικό τρόπο να αξιοποιεί δορυφορικά δεδοµένα καθώς 
επίσης και δεδοµένα προερχόµενα από τα λοιπά υποσυστήµατα της πλατφόρµας συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση των 
παρεχόµενων συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς. Ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί 
η αξιοποίηση  -από το αποθετήριο- των δεδοµένων που θα συλλέγονται από το δίκτυο σταθµών 
συλλογής δεδοµένων, τα οποία θα αποτελούν και την κύρια εισροή των δυνητικά 
υποστηριζόµενων συµβουλευτικών υπηρεσιών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση του 
συστήµατος. 

Το προς υλοποίηση αποθετήριο απαιτείται να παρέχει λειτουργικότητα σχετικά µε την 
αξιολόγηση και ιχνηλάτηση συµβουλών που εκδίδονται από το υποσύστηµα Γεωργικής 
Συµβουλευτικής και των παραγόµενων αντίστοιχων καλλιεργητικών οδηγιών, την υποστήριξη 
αυτών καθώς και λειτουργικότητα η οποία προκύπτει από την αξιοποίηση των καλλιεργητικών 
οδηγιών από τις κατά περίπτωση οµάδες ωφελουµένων. 

Η απαιτούµενη λειτουργικότητα του προδιαγραφόµενου αποθετηρίου διακρίνεται βάσει των 
οµάδων που ωφελούνται από την αξιοποίηση της, ως ακολούθως: 

• Λειτουργικότητα προς παραγωγούς / Οργανώσεις Παραγωγών / Συνεταιρισµούς / 
Επιχειρησιακές Οµάδες 

o Δυνατότητα ζήτησης καλλιεργητικής οδηγίας  
o Δυνατότητα επιλογής καλλιεργητικής οδηγίας 
o Διαχείριση αιτηµάτων παροχής καλλιεργητικών οδηγιών 
o Δυνατότητα αξιολόγησης καλλιεργητικών οδηγιών 
o Δυνατότητα αξιολόγησης Γεωργικών Συµβούλων 

• Λειτουργικότητα προς Γεωργικούς Συµβούλους 
o Κωδικοποίηση κανονιστικών απαιτήσεων 
o Αποθετήριο κανονιστικών πλαισίων 
o Δυνατότητα προσφοράς καλλιεργητικής οδηγίας 
o Διαχείριση αιτηµάτων έκδοσης καλλιεργητικών οδηγιών 
o Δυνατότητα έκδοσης καλλιεργητικών οδηγιών 
o Τεχνική υποστήριξη σχετικά µε την εφαρµογή των καλλιεργητικών οδηγιών 
o Δυνατότητα σύνταξης έκθεση πεπραγµένων 

• Λειτουργικότητα προς Εργαστήρια 
o Δυνατότητα καταγραφής µετρήσεων 

• Λειτουργικότητα προς Περιφέρειες 
o Δυνατότητα καταγραφής προτεραιοτήτων Περιφέρειας 
o Δυνατότητα αξιολόγησης Γεωργικών Συµβούλων 
o Διαχείριση αιτηµάτων έκδοσης γεωργικών προειδοποιήσεων 
o Δυνατότητα κοινοποίησης ασθενειών 

• Λειτουργικότητα προς Ερευνητικά Ιδρύµατα 
o Δυνατότητα προσφοράς καινοτοµίας υπό µορφή συµβουλής για πιλοτική 

εφαρµογή 
o Διαχείριση αιτηµάτων έκδοσης καλλιεργητικών οδηγιών (καινοτοµίας) για πιλοτική 

εφαρµογή σε Επιχειρησιακές Οµάδες 
• Λειτουργικότητα προς Εκπαιδευτικούς Φορείς 

o Δυνατότητα προσφοράς εκπαίδευσης ανά θεµατική ενότητα 
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• Λειτουργικότητα προς Ελεγκτικούς Φορείς 
o Αποστολή αιτηµάτων πληρωµής στο ΟΠΣΑΑ 
o Ευρήµατα ελέγχων 
o Δείκτες 
o Ιχνηλασιµότητα 
o Εκθέσεις - παραδοτέα 
o Αποτύπωση αναγκών παραγωγών / Οµάδων Παραγωγών 
o Αποθετήριο καλλιεργητικών οδηγιών 
o Καταγραφή ελέγχων 

Περαιτέρω και σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 163/13692/25-01-2018 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τον καθορισµό λεπτοµερειών 
εφαρµογής του Συστήµατος Παροχής Συµβουλών του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου (ΦΕΚ Β' 267/01-02-2018), και κατ‘ επέκταση σε συγκεκριµένες 
διατάξεις (άρθρα 12 έως και 15) του Κανονισµού 1306/2013 για τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της νέας ΚΑΠ καθώς και στο άρθρο 15 του Κανονισµού 1305/2013 για την 
αγροτική ανάπτυξη, το προς υλοποίηση αποθετήριο απαιτείται να υποστηρίζει δυνητικά τις 
ακόλουθες συµβουλευτικές υπηρεσίες ανά κανονιστική διάταξη όπως περιγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα. 

Κανονιστική Απαίτηση Συµβουλευτική Υπηρεσία

Πολλαπλή Συµµόρφωση / Απαιτήσεις 
που προκύπτουν από τις ΚΑΔ και ΚΓΠΚ 
( ε ν ι α ί α λ ί σ τ α ) κ α ι β α θ µ ό ς 
συµµόρφωσης προς τις αιτήσεις και τις 
ανάλογες κυρώσεις. 
  

Απαιτήσεις φυτικής παραγωγής

Απαιτήσεις ζωικής παραγωγής

Απαιτήσεις περιοχών Νatura 2000

Απα ι τ ή σ ε ι ς π ερ ι ο χών ε υπρόσβλη των από 
νιτρορύπανση

Παραποµπές σε συγκεκριµένες κατηγορίες συµβουλών 
µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση ως προς τους 
κανόνες

Διαχείριση πράσινης ενίσχυσης 

Περιβάλλον γεωργικών πρακτικών- περιοχές 
οικολογικής εστίασης, µόνιµοι- Πρακτικές ισοδύναµες 
µε τη διαφοροποίηση

Περιβάλλον γεωργικών πρακτικών- περιοχές 
ο ικολογ ικής εστ ίασης , µόν ιµο ι - Διατήρηση 
υφιστάµενων χορτολιβαδικών εκτάσεων

Περιβάλλον γεωργικών πρακτικών- περιοχές 
οικολογικής εστίασης, µόνιµοι- Ύπαρξη περιοχής 
οικολογικής εστίασης σε γεωργική έκταση

Δ ιαχ ε ί ρ ι ση µ έ τρων αγροτ ι κή ς 
ανάπτυξης

Σύνταξη µελέτης ένταξης σε µέτρο αγροτικής 
ανάπτυξης (επενδυτικού χαρακτήρα) και επίβλεψη 
υλοποίησης των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων

Σύνταξη µελέτης ένταξης σε µέτρο αγροτικής 
ανάπτυξης (φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα) και 
επίβλεψη υλοποίησης των αναλαµβανόµενων 
υποχρεώσεων
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Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται η υλοποίηση της απαιτούµενης 
υποδοµής (αποθετήριο) για την κάλυψη της περιγραφόµενης λειτουργικότητας και την 
υποστήριξη των ανωτέρω συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη των συµβουλευτικών 
υπηρεσιών δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος έργου. 

3.2.2.2.6.Αποθετήριο Διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης 

Όπως περιγράφεται και στην υπ’ αριθµ. 1058/71977 απόφαση αναφορικά µε τον καθορισµό των 
προδιαγραφών και του περιεχοµένου των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στο πλαίσιο 
εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’), η ύπαρξη κεντρικοποιηµένης 
γεωβάσης (Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδοµένων - ΕΓΠΒΔ) αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για την ορθή σύνταξη , βάσει προδιαγραφών, των διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης, ενώ ταυτόχρονα, συµβάλλει σηµαντικά στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών 

Διαχείριση συστηµάτων ποιότητας
Εφαρµογή καλλιεργητικών πρακτικών στα πλαίσια 
συστηµάτων ποιότητας

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α γ ρ ο τ ι κ ώ ν 
εκµεταλλεύσεων και διαφοροποίηση 
αγροτικής οικονοµίας

Σύνταξη και εφαρµογή καλλιεργητικού σχεδίου

Σύνταξη επιχε ιρηµατικού σχεδίου/ µελέτης 
βιωσιµότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
µιας εκµετάλλευσης

Λογιστική παρακολούθηση αγροτικής εκµετάλλευσης

Σύνταξη µελέτης για αδειοδότηση αγροτικών 
εγκαταστάσεων

Συµβουλή δικτύωσης(clustering)

Ηλεκτρονικό εµπόριο

Διαχείριση κινδύνου και θέσπιση  
προληπτικών µέτρων 

Σχ εδ ι ασµό ς κα ι επ ί β λ εψη συγκ εκρ ιµ έ νων 
καλλιεργητικών πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνου 
και θέσπιση προληπτικών µέτρων

Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος ιχνηλασιµότητας

Διαχείριση απαιτήσεων σχετικά µε την 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, 
τη βιοποικιλότητα και την προστασία 
των υδάτων 

Συµβουλευτική για την προσαρµογή στην κλιµατική 
αλλαγή και τον µετριασµό της

Συµβουλευτική για τη βιοποικιλότητα

Συµβουλευτική για την προστασία των υδάτων

Διαχείριση εξειδικευµένων συµβουλών 
για νεοεισερχόµενους και νέους 
αγρότες

Εφαρµογή κανόνων πολλαπλής συµµόρφωσης

Eφαρµογή επωφελών για το κλίµα και το περιβάλλον 
γεωργικών πρακτικών

Eφαρµογή καλλιεργητικού σχεδίου

Σύνταξη µελέτης ένταξης σε κάποιο µέτρο αγροτικής 
ανάπτυξης

Σύνταξη µελέτης βιωσιµότητας

Σύνταξη µελέτης για αδειοδότηση αγροτικών 
εγκαταστάσεων

Σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου
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υποβολής, παρακολούθησης και διαχείρισης αυτών και κατ’ επέκταση στην διευκόλυνση 
διεκπεραίωσής τους. Η Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδοµένων είναι απαραίτητη 
γιατί µόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η συνοχή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που θα 
υποβληθούν. Μόνο µε αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι οι µελέτες που αναρτώνται στην 
ΕΓΠΒΔ πληρούν τις τιθέµενες προδιαγραφές. 

Βάσει των ανωτέρω και της άµεσης συσχέτισης των δεδοµένων που απαιτούνται από πλευράς 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και των δεδοµένων και της λειτουργικότητας που πρόκειται να 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου, απαιτείται η δηµιουργία αποθετηρίου –ως τµήµα της 
προς υλοποίηση πλατφόρµας- το οποίο θα αποτελεί µία ολοκληρωµένη τεχνολογική λύση, που 
θα συµβάλλει στην κάλυψη των σχετικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την παραπάνω 
απόφαση.  

Το αποθετήριο διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης απαιτείται να υποστηρίζει την ακόλουθη 
λειτουργικότητα: 

• Τήρηση όλων των απαιτούµενων δεδοµένων που προβλέπονται από την υπ’ αριθµ. 
1058/71977 απόφαση αναφορικά µε το περιεχόµενο των διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης. Η δοµή του αποθετηρίου θα πρέπει να υποστηρίζει όλα τα παραρτήµατα που 
προβλέπονται για τις µελέτες που θα υποβληθούν δηλαδή τόσο την αποτύπωση της 
υφιστάµενη κατάστασης (όρια, ανάγλυφο, ενότητες, κτηνοτρόφους, κλίµα, κλπ.), την 
πλήρη καταγραφή των χαρακτηριστικών των βοσκήσιµων γαιών µε τα χαρακτηριστικά 
τους, καθώς και τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν προκειµένου να αυξηθεί η 
βοσκοϊκανότητα των βοσκήσιµων γαιών. 

• Τα χωρικά επίπεδα τα οποία θα υποβάλλονται µαζί µε τις µελέτες και συνεπώς απαιτείται 
να αποτελούν τµήµα του αποθετηρίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Τύπος χαρτογραφικών 
δεδοµένων Χαρτογραφικά δεδοµένα

Επιλέξιµες βοσκήσιµες γαίες Προστατευτικά δάση

Επιλέξιµοι βοσκότοποι Ρητινευόµενα δάση

Λεκάνες απορροής

Δασ ικέ ς Απαγορευτ ι κ έ ς 
Διατάξεις Βόσκησης ή άλλες 
εκτάσεις µε περιορισµούς στη 
βόσκηση

Όρια Δασικών υπηρεσιών Κηρυγµένες αναδασωτέες 
εκτάσεις

Όρια Ο.Τ.Α. Αναµενόµενη βοσκοϊκανότητα

Όρια περιοχής µελέτης Αξιολόγηση βόσκησης

Ό ρ ι α π ρ ο σ τ α τ ε υ ό µ ε ν ω ν 
περιοχών σε διεθνές επίπεδο Βοσκοϊκανότητα

Ό ρ ι α π ρ ο σ τ α τ ε υ ό µ ε ν ω ν 
περιοχών σε εθνικό επίπεδο

Ε κ τ ά σ ε ι ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς –
ανόρθωσης (καλλιέργειας) 
θαµνολίβαδων

Ό ρ ι α π ρ ο σ τ α τ ε υ ό µ ε ν ω ν 
περιοχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Κατηγορίες βοσκήσιµων 
γαιών όπως θα προκύψουν 
από την φωτοερµηνεία

Βάθος εδάφους Κατηγορίες ποιοτήτων τόπου

Διάβρωση Λιβαδικά τµήµατα
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Πολυγωνικά
Όρια διαχειριζόµενων δασών Λιβαδικές µονάδες

Όρια ιδιοκτησιών

Περιοχές που µπορούν να 
ενταχθούν σε καθιερωµένες 
τ ο π ι κ έ ς πα ρ α δ ο σ ι α κ έ ς 
πρακτικές βόσκησης

Όρια κυνηγητικών περιοχών Περιοχή βιολογικής λίπανσης

Πετρώµατα Προστατευτικές περιοχές & 
δάση

Αλλες υποδοµές (κτίρια, δασικά 
φυτώρια, πυροφυλάκια) Τύποι λιβαδικής βλάστησης

Εκθέσεις ως προς τον ορίζοντα Χρήσεις γης

Κλίσεις εδάφους Υ π ό - τ ύ π ο ι λ ι β α δ ι κ ή ς 
βλάστησης

Υψόµετρικές ζώνες Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ έ ς 
εκµεταλλεύσεις

Θέσεις ελέγχου ανεπιθύµητων 
για βόσκηση ειδών

Αρ. ζώων, είδος ζώων, 
εποχή-διάρκεια βόσκησης

Όρια Κρατών  

Ακτογραµµή              

Όρια αρχαιολογικών χώρων - 
µνηµείων  

Ορια χώρων αναψυχής  

Γραµµικά

Υψοµετρικές καµπύλες

Οδικό δίκτυο - βασικό

Υδρογραφικό δίκτυο - Βασικό 

Υδρογραφικό δίκτυο - Λεπτοµερές

Οδικό δίκτυο - όλων των κατηγοριών

Προτεινόµενοι δρόµοι 

Δίκτυα κοινής ωφέλειας (υδρευση , ηλεκτροδότηση, φυσικό 
αέριο, επικοινωνίες )

Σηµειακά

Πηγές

Σχετικά έργα (ταµιευτήρες, ποτίστρες, προσπέλαση, 
σταβλισµός, στέγαση κτηνοτρόφων, υγειονοµικής περίθαλψης) 

Τοπωνύµια

Κλωβοί

Μετεωρολογικός Σταθµός

Προτεινόµενα έργα ποτισµού
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• Πέραν της γεωβάσης, το αποθετήριο θα πρέπει να παρέχει µια  διαδικτυακή διεπαφή 
µέσω της οποίας θα πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες βασικές λειτουργίες: 

o προβολή των ανωτέρω χωρικών επιπέδων πληροφορίας σε χάρτη, για τους 
εσωτερικούς χρήστες του αποθετηρίου και εξουσιοδοτηµένους χρήστες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω της συγκεκριµένης λειτουργίας οι ανωτέρω χρήστες 
θα µπορούν να παρακολουθούν και την εξέλιξη των µελετών. 

o Φόρµα µέσω της οποίας οι µελετητές που έχουν αναλάβει την διεκπεραίωση 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης θα µπορούν να επισυνάπτουν τις µελέτες τους. 
Η υποβολή των αλφαριθµητικών δεδοµένων της µελέτης θα πραγµατοποιείται µε 
την εισαγωγή xml αρχείου µε γραµµογράφηση που θα προδιαγραφεί στο πλαίσιο 
του έργου, ενώ τα χωρικά δεδοµένα της µελέτης θα εισάγονται µε την επισύναψη 
αρχείων γεωχωρικών δεδοµένων, µορφοτύπου .shp (shapefiles) ή ισοδύναµου. 
Βασική λειτουργία του αποθετηρίου θα είναι ο µηχανογραφικός έλεγχος των 
περιεχοµένων του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης που υποβάλλεται, βάσει 
κανόνων που θα προδιαγραφούν. Μελέτες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 
εγκυρότητας δεν θα γίνονται αποδεκτές από το σύστηµα. 

• Επιπρόσθετα, το αποθετήριο απαιτείται να προσφέρει και λειτουργίες που θα βοηθούν τη 
τοπική αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες) στην παρακολούθηση του έργου που προβλέπεται 
στην υπ’ αριθµ. 1058/71977 απόφαση όσο και στην µελλοντική εκµετάλλευση των 
δηµόσιων βοσκοτόπων καθώς και στην είσπραξη των τελών που προβλέπονται. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λειτουργίες: 

o Μηχανισµός παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των µελετών ανά 
γεωγραφική περιοχή. 

o Κατάλογος λιβαδικών µονάδων όπου για κάθε µία εξ αυτών θα παρουσιάζονται 
ενδεικτικά στοιχεία όπως ύψος µισθώµατος  και σε ποιους κτηνοτρόφους έχει 
παραχωρηθεί, τύπος βλάστησης, υφιστάµενη βιοικανότητα, µέγιστο πλήθος και 
είδος ζώων, εποχή και διάρκεια βόσκησης εντός της µονάδας, κλπ. 

• Επιπλέον, για τη διασφάλιση τήρησης έγκυρης πληροφορίας, σε ετήσια βάση, απαιτείται 
η επίτευξη διαλειτουργικότητας µε τρίτα συστήµατα όπως π.χ ΕΚΧΑ, Δασαρχείο, 
Υπ.Α.Α.Τ., Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., CORINE. 

Σηµειώνεται ότι όπου απαιτείται διαλειτουργικότητα µε τρίτα συστήµατα για την λήψη 
δεδοµένων, θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες όπως αυτές καθοριστούν κατόπιν 
επικοινωνίας του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή και συνεννόησης µε τον κατά περίπτωση 
εµπλεκόµενο τρίτο φορέα. 

3.2.2.2.7.Υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων τηλεπισκόπησης 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, απαιτείται η ανάπτυξη υποσυστήµατος το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για τη διαχείριση και επεξεργασία εικόνων τηλεπισκόπησης που προέρχονται από 
δορυφόρους ή/και άλλα εναέρια µέσα εξοπλισµένα µε σύστηµα καταγραφής εικόνων. Η 
επεξεργασία των εικόνων θα έχει ως αποτέλεσµα την εξαγωγή κατάλληλων δεικτών (π.χ. 

Προτεινόµενα καταλύµατα προσωπικού

Προτεινόµενα στέγαστρα ζώων

Προτεινόµενες περιφράξεις 
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βλάστησης) που αφορούν στην καλλιέργεια, οι οποίοι θα οπτικοποιούνται µε σκοπό την 
διευκόλυνση της αξιοποίησής τους για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για τη κατάσταση 
της καλλιέργειας. Οι δείκτες αυτοί θα είναι προσβάσιµοι µέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος 
χρήστη (user web interface). 

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα απαιτείται να υποστηρίζει την περιοδική και απρόσκοπτη 
ενηµέρωση οπτικών και radar (SAR) δεδοµένων (εικόνων) που αφορούν την Ελληνική επικράτεια 
καθώς και τη σύγκριση της µεταβολής των δεικτών που προκύπτουν για τα αγροτεµάχια τόσο 
µέσα στη τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο όσο και µεταξύ διαφορετικών καλλιεργητικών 
περιόδων µε σκοπό την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την κατάσταση των υπό εξέταση 
καλλιεργειών. Το υποσύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να παράγει 
νέα δορυφορικά προϊόντα (επεξεργασµένα δορυφορικά δεδοµένα) τα οποία θα χρησιµοποιούνται 
για την απόδοση διαχρονικής πληροφορίας σε αγροτεµάχια, η οποία σε συνδυασµό µε τα 
δεδοµένα που θα προέρχονται από το δίκτυο των σταθµών συλλογής δεδοµένων θα δύναται να 
περιγράψει την κατάσταση της καλλιέργειας σε κάθε αγροτεµάχιο. Η πληροφορία που θα 
εξάγεται από τα επεξεργασµένα δορυφορικά δεδοµένα θα προβάλλεται συνδυαστικά µε άλλα 
δεδοµένα και σε πραγµατικό χρόνο µέσα από ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον (UI). 

Πιο συγκεκριµένα, το υποσύστηµα απαιτείται να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί συνεχώς 
και µε αυτόµατο τρόπο τις διαθέσιµες ευρωπαϊκές και εγχώριες πηγές (hubs) που διαθέτουν 
ανοικτά δορυφορικά δεδοµένα. Θα πρέπει να έχει ρυθµιστεί κατάλληλα έτσι ώστε να ανιχνεύει 
νέες δορυφορικές εικόνες από την αποστολή Sentinel-1 (δεδοµένα SAR) και Sentinel-2 (οπτικά 
δεδοµένα) που να αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια. Μόλις ο µηχανισµός ανίχνευσης 
εντοπίζει ότι υπάρχουν νέες δορυφορικές εικόνες, θα ξεκινά αυτόµατα η µεταφόρτωση 
(download) των εικόνων στο σύστηµα αποθήκευσης. Εν συνεχεία απαιτείται η ύπαρξη 
αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας για την εξαγωγή των εικόνων, η οποία τελικά θα τοποθετεί τις 
ακατέργαστες εικόνες σε φακέλους στο σύστηµα αποθήκευσης ανάλογα µε την ευρύτερη περιοχή 
στην οποία ανήκουν. Μετά την επιτυχή απόκτηση των ακατέργαστων δορυφορικών εικόνων µε 
αυτόµατο τρόπο, απαιτείται η αξιοποίηση ειδικού µηχανισµού για την αναβάθµισή τους έτσι ώστε 
να είναι πραγµατικά χρήσιµες. Σε αυτό το στάδιο απαιτείται η χρήση κατάλληλου λογισµικού 
ανοιχτού κώδικα και ελεύθερης διάθεσης που να ενσωµατώνει δοκιµασµένους αλγορίθµους οι 
οποίοι θα επενεργούν πάνω στην πρωταρχική εικόνα µε σκοπό την αφαίρεση θορύβου, η οποία 
θα µειώνει τις επιδράσεις της ατµόσφαιρας και θα επιτρέπει τη σύγκριση διαχρονικών εικόνων 
διαφορετικών περιοχών. Παράλληλα, ειδικά για τη περίπτωση των οπτικών δεδοµένων, 
απαιτείται η επεξεργασία των πρωταρχικών δορυφορικών εικόνων µε σκοπό την αυτόµατη 
εξαγωγή µασκών που υποδεικνύουν τη νεφοκάλυψη της εικόνας. Η συγκεκριµένη διαδικασία 
απαιτείται να αξιοποιεί αλγορίθµους που είναι δοκιµασµένοι και ειδικά προσαρµοσµένοι στο 
δορυφόρο Sentinel-2. 

Σκοπός της όλης επεξεργασίας και των διαδοχικών δορυφορικών προϊόντων που παράγονται, 
είναι η αυτόµατη παραγωγή δεικτών βλάστησης (π.χ. NDVI, NDWI) για τον προσδιορισµό της 
κατάστασης της υγείας του φυτού. Για το λόγο αυτό, τα επεξεργασµένα προϊόντα θα πρέπει να 
υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, έτσι ώστε σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας να αποδοθεί µία 
αντιπροσωπευτική τιµή του δείκτη βλάστησης χρησιµοποιώντας πληροφορία από τις κατάλληλες 
πολυφασµατικές µπάντες του δορυφόρου. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν ουσιαστικά άλλο ένα 
επίπεδο πληροφορίας το οποίο θα πρέπει να εξάγεται µε αυτόµατο τρόπο χρησιµοποιώντας 
εξειδικευµένες συναρτήσεις. 

Ιδιαίτερης σηµασία αποτελεί η δυνατότητα του συγκεκριµένου υποσυστήµατος να αξιοποιεί και 
άλλους αλγορίθµους επεξεργασίας µε µέριµνα ως προς την καταγραφή των παραµέτρων και της 
ακρίβειας  µετατροπής µε χρήση µεταδεδοµένων. 

Για τη µεγιστοποίηση του βαθµού ευχρηστίας του συγκεκριµένου υποσυστήµατος η πληροφορία 
θα πρέπει να διατίθεται οπτικοποιηµένη. Η βασική οντότητα επεξεργασίας και παρακολούθησης 
είναι το αγροτεµάχιο, το οποίο έχει διανυσµατικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά, ο ωφελούµενος 
επιλέγοντας το αγροτεµάχιο που τον ενδιαφέρει, θα πρέπει να είναι σε θέση να δει την 
πληροφορία που αποδίδεται σε αυτό µε διαδραστικά γραφήµατα που να δείχνουν την εξέλιξη της 
καλλιέργειας από χρονιά σε χρονιά. Η πληροφορία θα πρέπει να αφορά τόσο τους δείκτες 
βλάστησης, όσο και µετρήσεις που λαµβάνονται από τον εγγύτερο κόµβο (τηλεµετρικό σταθµό) 
του δικτύου σταθµών συλλογής δεδοµένων, ή από άλλα δορυφορικά δεδοµένα που να παρέχουν 
κρίσιµες παραµέτρους ανάπτυξης του φυτού (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία). Με τον τρόπο αυτό, οι 
ωφελούµενοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φυτού κατά τη διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου 
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3.2.2.2.8.Υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων / Έξυπνων Αλγορίθµων 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται η ανάπτυξη υποσυστήµατος το οποίο θα ενσωµατώνει 
τις διαδικασίες εκείνες που σχετίζονται µε την εκτέλεση των αλγοριθµικών επιστηµονικών 
συµβουλευτικών µεθόδων (έξυπνοι αλγόριθµοι), καθώς και τις αυτοµατοποιηµένες µεθόδους για 
τη διασφάλιση της πληρότητας και της εγκυρότητας των δεδοµένων που θα συλλέγονται από το 
δίκτυο σταθµών συλλογής δεδοµένων. 

3.2.2.2.8.1.Αλγοριθµικές επιστηµονικές συµβουλευτικές µέθοδοι  

Οι συµβουλευτικές µέθοδοι που σχετίζονται µε τις καλλιεργητικές εργασίες της Άρδευσης, της 
Λίπανσης και της Φυτοπροστασίας, θα φιλοξενούνται και θα διαχειρίζονται εντός του 
υποσυστήµατος διαχείρισης δεδοµένων / έξυπνων αλγορίθµων. Οι συγκεκριµένες µέθοδοι θα 
κωδικοποιούνται κατάλληλα και θα ενσωµατώνονται στο συγκεκριµένο υποσύστηµα, το οποίο 
στη συνέχεια θα τροφοδοτεί το υποσύστηµα Γεωργικής Συµβουλευτικής για την υποστήριξη 
συγκεκριµένων οµάδων χρηστών στη λήψη αποφάσεων. Οι προαναφερόµενες µέθοδοι θα 
σχετίζονται µε τις καλλιεργητικές εργασίες της Άρδευσης, της Λίπανσης και της Φυτοπροστασίας 
και θα είναι προσαρµοσµένες στην εκάστοτε γεωγραφική περιοχή και στις ιδιαιτερότητες της 
εκάστοτε καλλιέργειας. O Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι µέθοδοι αυτές 
είναι επιβεβαιωµένες βάσει διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας και παραµετροποιηµένες κατάλληλα 
–µέσω πειραµάτων στον αγρό- στις πραγµατικές συνθήκες κάθε περιοχής (µικροκλιµατικές 
συνθήκες, τύπος εδάφους, κλπ.) και στις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας (αποτελέσµατα 
εδαφολογικών αναλύσεων και φυλλοδιαγνωστικής, επιβεβαιωµένα όρια καλλιέργειας σε 
συστατικά εδάφους, επιβεβαιωµένες αρδευτικές ανάγκες καλλιέργειας, κλπ.). 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται η ανάπτυξη, κωδικοποίηση και ενσωµάτωση των 
κάτωθι κατ’ ελάχιστον επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων: 

• Πρόγνωσης επικινδυνότητας ασθενειών για τουλάχιστον µία (1) σηµαντική ασθένεια για 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) από τις είκοσι (20) καλλιέργειες όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στη παράγραφο 3.2.3.5 του παρόντος παραρτήµατος 

• Πρόγνωσης γενεών εντόµων για τουλάχιστον έναν (1) σηµαντικό εχθρό για τουλάχιστον 
τις δέκα (10) από τις είκοσι (20) καλλιέργειες όπως περιγράφεται αναλυτικά στη 
παράγραφο 3.2.3.5 του παρόντος παραρτήµατος 

• Προσδιορισµού αρδευτικών αναγκών βάσει κρίσιµων τιµών εδαφικής υγρασίας όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στη παράγραφο 3.2.3.5 του παρόντος παραρτήµατος 

Με την ενσωµάτωση των ανωτέρω µεθόδων, θα είναι δυνατή η τροφοδότηση του Υποσυστήµατος 
Γεωργικής Συµβουλευτικής, η παροχή δοκιµαστικών συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
έργου και η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των µεθόδων αυτών στις ιδιαιτερότητες του συστήµατος 
περιοχή – καλλιέργεια. Απώτερος στόχος είναι ο προσδιορισµός της ποιοτικής και ποσοτικής 
ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρµογή των ευφυών µεθόδων άρδευσης και 
φυτοπροστασίας και η ευρεία αποδοχή του συνολικού εγχειρήµατος από το µεγαλύτερο δυνατό 
ποσοστό των ωφελούµενων. 

Οι αλγοριθµικές επιστηµονικές συµβουλευτικές µέθοδοι είναι επιθυµητό να εισάγονται στο 

σύστηµα µε τρόπο παραµετρικό, έτσι ώστε να µπορούν τα επεκταθούν (για παράδειγµα ένας 

αλγόριθµος που προβλέπει τις γενεές ενός εχθρού µιας καλλιέργειας να µπορεί µε τροποποίηση 

των παραµέτρων του αλγορίθµου να προβλέψει τις γενεές ενός άλλου εχθρού). Επειδή αυτό 
µπορεί 

να µην είναι εφικτό, οι αλγόριθµοι των συµβουλευτικών µεθόδων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να 

είναι αναλυτικά τεκµηριωµένοι τόσο επιστηµονικά και βιβλιογραφικά όσο και στον πηγαίο 
κώδικα 

της εφαρµογής (source code). 
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3.2.2.2.8.2.Παρεµβολή Δεδοµένων 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται από το δίκτυο σταθµών συλλογής δεδοµένων, για να µπορούν να 
αξιοποιηθούν σε επίπεδο αγροτεµαχίου, απαιτείται η χρήση έξυπνων µηχανισµών που 
ενσωµατώνουν τεχνικές παρεµβολής (interpolation) από τους οποίους θα είναι δυνατή η συλλογή 
πληροφορίας που σχετίζεται µε τις µικροκλιµατικές συνθήκες του κατά περίπτωση αγροτεµαχίου, 
στο οποίο δεν βρίσκεται εγκατεστηµένος τηλεµετρικός σταθµός. Ουσιαστικά απαιτείται η 
αξιοποίηση δεδοµένων από τους πλησιέστερους –στο αγροτεµάχιο- σταθµούς, η κατάλληλη 
επεξεργασία τους και εν συνεχεία η αυτοµατοποιηµένη εκτίµηση των επιθυµητών παραµέτρων 
στο αγροτεµάχιο αυτό. 

3.2.2.2.8.3.Επικύρωση Δεδοµένων 

Οι µετρήσεις των σταθµών απαιτείται να ελέγχονται συστηµατικά για την ποιότητα τους ώστε να 
διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ακρίβεια τους. Ο έλεγχος ποιότητας θα πρέπει να 
περιλαµβάνει διαδικασίες που ελέγχουν την εγκυρότητα των δεδοµένων καθώς και την 
απροβληµάτιστη λειτουργία των σταθµών. Οι τηλεµετρικοί σταθµοί θα πρέπει υποχρεωτικά να 
είναι εξοπλισµένοι µε ένα πλήθος αισθητήρων οι οποίοι θα µπορούν να µετρήσουν παραµέτρους 
όπως εσωτερική θερµοκρασία του σταθµού, επίπεδα µπαταρίας, καθώς και εσωτερική σχετική 
υγρασία. Στη περίπτωση που κάποια από τις παραµέτρους αυτές αποκλίνει από τις αναµενόµενες 
τιµές τότε θα ενεργοποιείται ένα σύστηµα ενηµέρωσης για πιθανή δυσλειτουργία του σταθµού. 
Επιπλέον, η ακρίβεια των δεδοµένων απαιτείται να ελέγχεται εκ των υστέρων συγκρίνοντας τα 
δεδοµένα του σταθµού µε τα δεδοµένα γειτονικών σταθµών καθώς και ιστορικές µετρήσεις του. 
Η συνολική διαδικασία επικύρωσης των δεδοµένων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αυτόµατη 
και να απαιτεί ελάχιστη έως καθόλου ανθρώπινη παρέµβαση. 

3.2.2.2.8.4.Διασφάλιση πληρότητας δεδοµένων 

Στη περίπτωση που ένας τηλεµετρικός σταθµός αδυνατεί να αποστείλει δεδοµένα στην τεχνική 
υποδοµή, µέσω της διαδικασίας διασφάλισης πληρότητας των δεδοµένων, οι χαµένες µετρήσεις 
θα πρέπει να εκτιµώνται και να διασφαλίζεται η συνέχεια των δεδοµένων µέσω σύγχρονου 
αλγορίθµου. Η συνολική διαδικασία απαιτείται να είναι αυτοµατοποιηµένη και να χρειάζεται 
ελάχιστη έως µηδενική ανθρώπινη παρέµβαση. Σηµειώνεται ότι τα εκτιµώµενα δεδοµένα θα 
πρέπει να φέρουν ειδική σήµανση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι χρήστες θα έχουν 
οποιαδήποτε στιγµή πρόσβαση σε ένα συνεχές και πλήρες σύνολο δεδοµένων ανεξαρτήτως 
προβληµάτων που πιθανόν να προκύψουν στη λειτουργία των σταθµών. 

3.2.2.3.Ενοποιηµένη Λειτουργία Λογισµικού / Ολοκλήρωση Πλατφόρµας 

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιµέρους υποσυστηµάτων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
διασφαλίσει την ενοποιηµένη λειτουργία της συνολικής πλατφόρµας µέσω της ολοκλήρωσης των 
υποσυστηµάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για τις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν την 
επίτευξη οριζόντιας διαλειτουργίας όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Υποσυστήµατα που διαλειτουργούν Παρατηρήσεις

Διαδικτυακή Πύλη Διαλειτουργεί µε όλα τα υποσυστήµατα.

Α π ο θ ή κ η Δ ε δ ο µ έ ν ω ν - Υ π ο σ ύ σ τ η µ α 
Επιχειρηµατικής Ευφυίας Διαλειτουργεί µε όλα τα υποσυστήµατα.

Υποσύστηµα Διαχείρισης και Παρακολούθησης 
Γεωργικής Εκµετάλλευσης

Διαλειτουργεί µε τη διαδικτυακή πύλη, µε 
το υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυίας 
και µε το υποσύστηµα Γεωργικής 
Συµβουλευτικής.
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Τα δεδοµένα των παραπάνω υποσυστηµάτων θα τηρούνται σε κεντρική βάση δεδοµένων η οποία 
θα φιλοξενείται σε υποδοµή υπολογιστικού νέφους, ενώ λειτουργίες που άπτονται στη διαχείριση 
χρηστών (διαχείριση χρηστών / οµάδων χρηστών, διαχείριση ρόλων και δικαιωµάτων 
πρόσβασης, διαχείριση και έλεγχος συνεδριών χρήστη, κλπ.) θα υλοποιούνται µέσω κεντρικού 
µηχανισµού διαχείρισης χρηστών και ενιαίας πρόσβασης.  

3.2.2.4.Δοκιµαστική Λειτουργία Πλατφόρµας 

Κατά τη δοκιµαστική λειτουργία της πλατφόρµας θα πραγµατοποιηθούν οι τελικές δοκιµές 
ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες ή τροποποιήσεις καθώς και βελτιώσεις όπου απαιτείται. 
Στόχος είναι η επίτευξη της απόλυτα εύρυθµης λειτουργίας και καλής συνεργασίας των 
επιµέρους υποσυστηµάτων, τόσο µεταξύ τους όσο και µε τρίτα συστήµατα υπό συνθήκες 
προσοµοίωσης πλήρους παραγωγικής λειτουργίας. Τα ζητήµατα που θα προκύψουν κατά τη 
δοκιµαστική λειτουργία της πλατφόρµας ή τυχόν προδιαγραφόµενες απαιτήσεις που διαπιστωθεί 
ότι δεν πληρούνται, θα πρέπει να διευθετηθούν άµεσα, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της αρµόδιας 
επιτροπής του έργου. Επιπλέον, κατά τη δοκιµαστική λειτουργία της πλατφόρµας θα 
πραγµατοποιηθεί συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες καθώς και υποστήριξή τους στο 
χειρισµό και τη λειτουργία των υποσυστηµάτων. 

Υποσύστηµα Γεωργικής Συµβουλευτικής

Διαλειτουργεί µε τη διαδικτυακή πύλη, µε 
το υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυίας, 
µε το υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων 
τηλεπισκόπισης, µε το υποσύστηµα 
Διαχείρισης Δεδοµένων / Έξυπνων 
Αλγορίθµων και µε το υποσύστηµα 
Δ ιαχε ίρ ισης κα ι Παρακολούθησης 
Γεωργικής Εκµετάλλευσης.

Αποθετήριο Συστήµατος Παροχής Συµβουλών σε 
Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις

Διαλειτουργεί µε τη διαδικτυακή πύλη, µε 
το υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυίας, 
µε το υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων 
τηλεπισκόπισης, µε το υποσύστηµα 
Διαχείρισης Δεδοµένων / Έξυπνων 
Αλγορίθµων και µε το υποσύστηµα 
Δ ιαχε ίρ ισης κα ι Παρακολούθησης 
Γεωργικής Εκµετάλλευσης.

Αποθετήριο Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Διαλειτουργεί µε τη διαδικτυακή πύλη, µε 
το υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων 
Τηλεπισκόπησης και µε το υποσύστηµα 
διαχείρισης δεδοµένων / Έξυπνων 
Αλγορίθµων

Υ π ο σ ύ σ τ η µ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Δ ε δ ο µ έ νω ν 
τηλεπισκόπησης

Διαλειτουργεί µε τη διαδικτυακή πύλη και 
µ ε τ ο υ π ο σ ύ σ τ η µ α Γ ε ω ρ γ ι κ ή ς 
Συµβουλευτικής.

Υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων / Έξυπνων 
Αλγορίθµων

Διαλειτουργεί µε τη διαδικτυακή πύλη, µε 
το  υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυίας, 
µ ε τ ο υ π ο σ ύ σ τ η µ α Γ ε ω ρ γ ι κ ή ς 
Συµβουλευτικής, και µε το υποσύστηµα 
Αποθετηρίου περιβαλλοντικών δεδοµένων.

Υποσύστηµα Αποθετηρίου Περιβαλλοντικών 
Δεδοµένων

Διαλειτουργεί µε τη διαδικτυακή πύλη, µε 
το υποσύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυίας, 
µ ε τ ο υ π ο σ ύ σ τ η µ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς 
Δεδοµένων / Έξυπνων Αλγορίθµων και µε 
τ ο υ π ο σ ύ σ τ η µ α γ ε ω ρ γ ι κ ή ς 
συµβουλευτικής.

Υποσυστήµατα που διαλειτουργούν Παρατηρήσεις
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3.2.2.5.Παραγωγική Λειτουργία Πλατφόρµας 

Με την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας, η πλατφόρµα περνάει σε πλήρη 
επιχειρησιακή λειτουργία, κατά την οποία είναι δυνατή η πραγµατοποίηση µικροβελτιώσεων και 
τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας µετά από υπόδειξη της αρµόδιας επιτροπής του έργου. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν τα παραπάνω 
εντός του διαστήµατος της παραγωγικής λειτουργίας, µε την ολοκλήρωση της οποίας, η 
πλατφόρµα τίθεται σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία από το σύνολο των προβλεπόµενων 
χρηστών και υπό συνθήκες Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών. 

3.2.2.6.Διασφάλιση καλής λειτουργίας πλατφόρµας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες διασφάλισης καλής λειτουργίας που αφορούν στο 
σύνολο της πλατφόρµας (υλικό και λογισµικό) και του λοιπού υποστηρικτικού λογισµικού και 
εφαρµογών από την θέση αυτών σε επιχειρησιακή λειτουργία και για δύο (2) έτη µετά την 
οριστική παραλαβή του έργου. 

Στόχος των συγκεκριµένων υπηρεσιών είναι η καταγραφή, η αντιµετώπιση και η αποκατάσταση 
των οποιωνδήποτε λειτουργικών και τεχνικών προβληµάτων των υποσυστηµάτων της 
πλατφόρµας και θα πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, υπηρεσίες υποστήριξης και 
αποκατάστασης βλαβών. Στις ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο 
τα παρακάτω: 

▪ Προσαρµογές και παραµετροποιήσεις σε υποσυστήµατα, εξοπλισµό και έτοιµο λογισµικό 

▪ Επιδιόρθωση σφαλµάτων σε λογισµικό και υλικό 

▪ Μεταβολές, επανεκδόσεις, τροποποιήσεις των τεκµηριώσεων των υποσυστηµάτων, υλικού 
και λογισµικού 

▪ Εγκαταστάσεις αναβαθµίσεων, ενηµερώσεων, διορθώσεων υποσυστηµάτων, υλικού και 
έτοιµου λογισµικού 

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο διασφάλισης καλής λειτουργίας της πλατφόρµας, θα πρέπει να 
παρέχονται, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα: 

Συστηµικό Λογισµικό 

▪ Διασφάλιση καλής λειτουργίας του λογισµικού συστήµατος 

o Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

o Βελτιστοποιήσεις στη δοµή της βάσης δεδοµένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη απόδοση του συστήµατος.  

o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισµικού.  

o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των παραµετροποιήσεων (customizations), 
διεπαφών µε άλλα συστήµατα κ.λπ., µε τις βελτιωτικές εκδόσεις. 

o Αναλυτική καταγραφή ενεργειών ελέγχου. 

o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 
των εγχειριδίων λογισµικού. 

Υποσυστήµατα / Εφαρµογές 
• Διασφάλιση καλής λειτουργίας υποσυστηµάτων / εφαρµογών 

o Εντοπισµός και αποκατάσταση των προβληµάτων, ελλείψεων, ατελειών, αποκλίσεων 
και βλαβών λειτουργίας (bugs) των υποσυστηµάτων και εφαρµογών καθώς και τυχόν 
άλλων σχετικών προβληµάτων. 

o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν αναβαθµίσεων (upgrades), ενηµερώσεων (updates), 
διορθώσεων (patches) των εφαρµογών. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση 
αναβαθµίσεων (upgrades), ενηµερώσεων (updates), διορθώσεων (patches) του 
λογισµικού συστήµατος, συνεπάγεται την ανάγκη επεµβάσεων στις εφαρµογές, ο 
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Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιήσει τις επεµβάσεις αυτές χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των παραµετροποιήσεων (customizations), 
διεπαφών µε άλλα συστήµατα. 

o Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 
των εγχειριδίων εφαρµογής/ών. 

o Αναλυτική Καταγραφή Ενεργειών Ελέγχου. 

Τεχνική Υποστήριξη 
• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης µέσω help-desk στις οποίες θα περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα: 

o Οργάνωση και λειτουργία help-desk, το οποίο θα είναι διαθέσιµο για όλους τους 
χρήστες της πλατφόρµας τις ώρες 9:00 – 18:00  

o Υποδοχή αναγγελιών βλαβών / προβληµάτων για επίλυση τηλεφωνικά, µε µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε συµπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας αναφοράς 
προβλήµατος (Διαδικτυακή Πύλη) 

o Διάθεση ειδικής web εφαρµογής (ticketing) όπου θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο ο 
χρόνος έναρξης και λήξης του προβλήµατος, η περιγραφή του και οι ενέργειες 
επίλυσης, καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια 

3.2.3.Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

3.2.3.1.Υπηρεσίες Φιλοξενίας 

Η Πλατφόρµα θα φιλοξενηθεί στην υφιστάµενη υποδοµή G-Cloud που διαχειρίζεται η Κοινωνία 
της Πληροφορίας Α.Ε. 

Οι υπηρεσίες Φιλοξενίας θα παρασχεθούν έως και το τέλος της Περιόδου Εγγύησης – 
Διασφάλισης Καλής Λειτουργίας του Έργου 

Στις παρακάτω παραγράφους δίνεται µία συνοπτική περιγραφή της υποδοµής G-Cloud. 

G-Cloud Data Center 

Ευρίσκεται σε ασφαλή χώρο ελεγχόµενης πρόσβασης, τριών επιπέδων, όπου υπάρχουν τρία 
σηµεία ελέγχου φυσικής εισόδου µε διακριτές µεταξύ τους µεθόδους ελέγχου πρόσβασης, ώστε 
να βεβαιώνεται η πρόσβαση σε εξουσιοδοτηµένα µόνο πρόσωπα, µε σαφή καταγραφή στοιχείων 
εισόδου και εξόδου καθώς και επιτήρηση του χώρου µε κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης 
καµερών.  Έχει εµβαδόν περί τα 245 m2 και περιέχει 48 ικριώµατα τα οποία φιλοξενούν τον ΙΤ 
εξοπλισµό του G-Cloud.  

Ηλεκτρική Παροχή  

Το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε Διεθνή πρότυπα 
(Tier III κατά Uptime Institute) για την κατασκευή Data Centers, έτσι ώστε να διαθέτει 
αδιάλειπτη, προστατευµένη και σταθεροποιηµένη παροχή ισχύος µε δυνατότητα συντήρησης 
παράλληλα µε τη λειτουργία της.   

Η συνολική παροχή ισχύος είναι 2.500 kVA  και υποστηρίζει ωφέλιµο φορτίο ΙΤ 1000 kW. Η 
διαθεσιµότητα στα ηλεκτροµηχανολογικά είναι 99,982% (συντηρούµενο χωρίς διακοπή). Γίνεται 
ορθολογική διαχείριση, χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας µε χρήση τεχνολογίας free cooling.  

Σύστηµα Ψύξης   

Το σύστηµα ψύξης της G-Cloud υποδοµής είναι από τα πλέον σύγχρονα και αποδοτικά µε 
συνολική ψυκτική ισχύ 1.100 kW. Το ψυκτικό µέσο είναι νερό και η τεχνολογία ψύξης είναι σε 
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σειρά (in-row) κλιµατιστικές µονάδες που παρέχουν ψύξη τύπου κλειστό / θερµό διάδροµο (hot 
aisle containment).  

Είναι σταθεροποιηµένο για παροχή κλιµατικών συνθηκών θερµοκρασίας ρυθµισµένης περί τους 
22οC +/- 1ο C και σχετική υγρασία 50% +/- 5% ακόµη και µε εξωτερική θερµοκρασία 45οC. Ως 
προς τα ψυκτικά, που είναι οµοίως κατασκευασµένα ώστε να πληρούν το Tier III πρότυπο, η 
διαθεσιµότητα  είναι 99,982%, οµοίως πιστοποιούµενη κατά Tier III.  

Σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης / κατάσβεσης   

Το σύστηµα πυρανίχνευσης βασίζεται σε µονάδες ανίχνευσης και δειγµατοληψίας, 
ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ψεύτικου συναγερµού (false alarm). Η αυτόµατη κατάσβεση 
θα ενεργοποιηθεί αν διαπιστωθεί ύπαρξη καπνού στον αέρα  του δείγµατος και ταυτόχρονα η 
θερµοκρασία έχει ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο όριο (κατώφλι).  Το αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα κατάσβεσης βασίζεται σε διαφορετικά µέσα κατάσβεσης για τους κύριους και 
βοηθητικούς χώρους, είναι δε κεντρικά ελεγχόµενο. Παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης 
παράκαµψης του συστήµατος αυτόµατης κατάσβεσης.  

Βασικά δοµικά στοιχεία του  Data Center / Αρχιτεκτονική λύση   

Το υπολογιστικό σύστηµα του G-Cloud δοµείται µε προϊόντα (servers, firewalls, storage, back-
up, switches, routers κ.α.) εταιρειών παγκοσµίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% 
συµβατά µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα υπολογιστικό περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα 
διαχειρίσιµο, σταθερό, διαρκώς διαθέσιµο  και ασφαλές. Στο G-Cloud σύστηµα,  
περιλαµβάνονται τα παρακάτω βασικά δοµικά στοιχεία εξοπλισµού και εργαλεία λογισµικού:  

• Blade & Rack Servers της εταιρείας Lenovo (πρώην IBM),   

• Συστήµατα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου SAN storage της εταιρείας IBM, 

• Δικτυακό εξοπλισµό NEXUS της εταιρείας CISCO,  

• Συστήµατα δικτυακής ασφάλειας της εταιρείας FORTINET  

Το λογισµικό που χρησιµοποιείται αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

• Λογισµικό Εικονικοποίησης της εταιρείας Vmware (ESXi 6.0  - vSphere Enterprise 
Plus), µε εκτεταµένη συµβατότητα, εγγυηµένη απόδοση και διαθεσιµότητα καθώς και 
µε πλήθος προηγµένων τεχνικών χαρακτηριστικών 

• Λογισµικό Διαχείρισης Συστηµάτων (µέτρησης, παρακολούθησης συστηµάτων) της 
κατηγορίας προϊόντων Tivoli της εταιρείας IBM, 

• Λογισµικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Netbackup της εταιρείας Symantec, 

• Λογισµικό Διαχείρισης Ιδιωτικού και Δηµόσιου Υπολογιστικού Νέφους Cloud 
Orchestrator της εταιρείας IBM, 

• Λογισµικό Πλατφόρµας Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 
(Business Intelligence) της εταιρίας ΙΒΜ (Cognos Bussiness Intelligence & Analytics) 

Οι custom εφαρµογές λογισµικού προστιθέµενης αξίας, που βασίζονται σε διαθέσιµα συστήµατα 
λογισµικού είναι οι εξής:   

• Ηλεκτρονικό Helpdesk/Σύστηµα Διαχείρισης Αιτηµάτων (ticketing) 

• Πλατφόρµα παρακολούθησης διαθεσιµότητας/παραγωγικότητας (SLA Reporting)   

Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή   

Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδοµής και επικοινωνίας µε το διαδίκτυο, χρησιµοποιείται το 
Εθνικό Δίκτυο Δηµόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο υποστηρίζει εδώ και 10 χρόνια µε επιτυχία 
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κοµβικούς φορείς  της Δηµόσιας Διοίκησης. Το συνολικό εύρος ζώνης (Bandwitdh) σήµερα είναι 
της τάξης του 1Gbps σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας (failover) παρεχόµενο µέσω  δυο 
διαφορετικών οπτικών ινών, από διαφορετικές οδεύσεις, µε δυνατότητα µελλοντικής σταδιακής 
αναβάθµισης µέχρι 10 Gbps, ανάλογα µε τις ανάγκες. Το υπάρχον εύρος ζώνης, πόσω µάλλον το 
µελλοντικό, εξασφαλίζουν στα φιλοξενούµενα συστήµατα πολύ υψηλότερες ταχύτητες 
διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδοµένων από αυτές που λαµβάνουν σήµερα ή θα µπορούσαν να 
λάβουν σε αυτόνοµα / δικά τους Data Center. 

Συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της τοπολογίας είναι τα ακόλουθα:  

• Υψηλή απόδοση και ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων µε ελάχιστες καθυστερήσεις   

• Διασφάλιση ταχείας  και απρόσκοπτης (υψηλής διαθεσιµότητας) σύνδεσης  δικτύου µε 
υποστήριξη διπλών ενεργών συνδέσεων µεταξύ των επιπέδων της τοπολογίας (layer 2 
redundant links - active/active multipathing)  

• Υποστήριξη εικονικοποίησης σε δικτυακά στοιχεία (virtual swithces, virtual firewalls, 
virtual load balancers, virtual IPS) για την βέλτιστη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων 
πόρων και της ευέλικτης διάθεσης υπηρεσιών ασφάλειας µε υψηλή απόδοση και 
ποιότητα (Quality of Service - QoS) 

• Δηµιουργία ενός δικτυακού αποθηκευτικού χώρου -  Storage Area Network (SAN) 
υψηλής διαθεσιµότητας µε υποστήριξη διπλών συνδέσεων.  

Δικτυακή Υποδοµή και Εξοπλισµός Ασφαλείας  

Στο δίκτυο του G-Cloud ενσωµατώνονται επιπλέον υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης της 
απόδοσης (κατανοµή υπολογιστικού φορτίου - Load Balancer, επιτάχυνση - SSL Offloaders/
Accelerators, υπηρεσίες εικονικού τείχους προστασίας - VDOM, ανίχνευση και αποτροπή µη 
εξουσιοδοτηµένης  πρόσβασης κλπ), ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, διαθεσιµότητα και 
ασφάλεια των δεδοµένων. Κάθε υπηρεσία υλοποιείται µε πλεονάζον (redundant) εξοπλισµό  για 
λόγους υψηλής διαθεσιµότητας.  

Ειδικότερα, ο δικτυακός εξοπλισµός καθώς επίσης και ο εξοπλισµός ασφαλείας που 
χρησιµοποιείται στο Data Center «Νεφέλη» περιλαµβάνει:  

• Nexus 7000 & Nexus 5000 Series switches για το δίκτυο κορµού (core layer)  

• Nexus 2000 series για το επίπεδο συγκέντρωσης (aggregation layer)  

• Fortigate-3950B firewalls & IPS σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας (active/active)  

• FortiADC-2000D σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας (active/active)  

• 1 x FortiManager-300D & 1 x FortiAnalyzer-3000Ε για ενοποιηµένη διαχείριση και 
παρακολούθηση του Data Center δικτύου  

Αποθήκευση Στοιχείων  

Το κύριο σύστηµα αποθήκευσης (Storage) που χρησιµοποιείται στο G-Cloud είναι το Storwize 
v7000 της ΙΒΜ µε την παρακάτω αρχική διάταξη Cluster, δηλαδή µε χρήση δύο Control Enclosures 
και προσφέρει διάταξη 3ων Tiers, µε την ακόλουθη σύνθεση και χαρακτηριστικά ανά κατηγορία 
δίσκων:  

• Premium Application Tier: υβριδικό tier µε Flash & SAS δίσκους για βέλτιστη απόδοση 
σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας  

• Hosting Tier: το βασικό tier φιλοξενίας στο G-Cloud, υβριδικό, µε SAS & Near-Line SAS 
δίσκους των 3TB σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας και απόδοσης  

• Data Tier: απλό tier για την αποθήκευση δεδοµένων που δεν χρησιµοποιούνται συχνά, 
µε Near-Line SAS δίσκους των 3TB σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας και απόδοσης.  

Η µεθοδολογία σχεδιασµού του συστήµατος αποθήκευσης ακολουθεί σε κάθε περίπτωση τα πιο 
αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και διαθεσιµότητας (optimal pool sizes, µέγιστος προτεινόµενος 
αριθµός hot spares, read cache optimization, κλπ) µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
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φιλοξενούµενων συστηµάτων και την διασφάλιση της απρόσκοπτης και οµαλής λειτουργίας 
αυτών.  Επιπλέον, η διασύνδεση των εξυπηρετητών της υποδοµής του G-Cloud µε το κεντρικό 
σύστηµα αποθήκευσης υλοποιείται µέσω πολλαπλών οπτικών οδεύσεων 10Gbps µε αποτέλεσµα 
να εξασφαλίζεται εγγυηµένος ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων (throughput) 40Gbps, από και προς 
το σύστηµα αποθήκευσης εντός της υποδοµής.  

Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας  

Όσον αφορά την λήψη αντιγράφων ασφαλείας, γίνεται χρήση του Symantec Netbackup 6.7  το 
οποίο πρωτίστως δηµιουργεί αντίγραφα πάνω στο IBM Protectier Library TS7650G (disk backup), 
µε το οποίο διασυνδέεται µέσω διπλών οπτικών οδεύσεων.  Η διεκπεραίωση της λήψης των 
αντιγράφων ασφαλείας επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη κοστοβόρας εγκατάστασης ενδιάµεσης 
εφαρµογής (agentless), καθώς εκτελείται σε επίπεδο λογισµικού διαχείρισης εικονικών µηχανών 
(hypervisor) και παίρνει αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρων των εικονικών µηχανών 
εκµεταλλευόµενη την τεχνολογία CBT (Change Block Tracking) της VmWare για ταχύτερη λήψη 
και επαναφορά αυτών, καθώς και την βέλτιστη χρήση του αποθηκευτικού χώρου. Τα αντίγραφα 
ασφαλείας διατηρούνται κρυπτογραφηµένα και συµπιεσµένα.  

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο φιλοξενούµενο σύστηµα έχει ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. online 
backup Βάσεων Δεδοµένων) είναι εφικτή η εγκατάσταση και η χρήση των αντίστοιχων NetBackup 
agents στην εικονική µηχανή για κάλυψη αυτών. 

Τέλος, είναι διαθέσιµο και το TS3310 Tape Library Base Unit για λήψη αντιγράφων σε κασέτες 
(tapes), ώστε να επιτυγχάνεται συµβατότητα µε απαιτήσεις µεταφοράς δεδοµένων εκτός της 
υποδοµής και αξιόπιστη λειτουργία και ειδικότερα:  

• Transparent LTO Encryption: Κρυπτογράφηση σε ταινίες LTO4 και LTO5  

• Security Key Lifecycle Manager: Σε συνδυασµό µε το προσφερόµενο ‘Transparent LTO 
Encryption’ είναι το απαραίτητο λογισµικό για την διαχείριση των κρυπτογραφηµένων 
κλειδιών που απαιτούνται για τα Encrypted Backup & Restores  

• Path Failover: Για αύξηση της διαθεσιµότητας, η προσφερόµενη λειτουργικότητα ‘Path 
Failover’ παρέχει αυτοµατοποιηµένο έλεγχο και Data Failover σε ένα προσχεδιασµένο 
Redundant Control Path, στην περίπτωση απώλειας ενός Host Adapter / καλωδίου ή 
Drive, χωρίς να διακόπτεται το υπάρχον backup / restore job. 

Παρεχόµενοι αυτοµατισµοί του G-Cloud  

Επί του παρόντος, οι αυτοµατισµοί που παρέχει η υποδοµή είναι οι εξής:    

• Self Service Portal για VM Provisioning µέσω Service Catalog στο Public Cloud για το 
10% της υποδοµής (Υπηρεσία IaaS – Public Cloud)  

• vmWare High Availability και DRS σε κάθε cluster  

• Αυτοµατοποιηµένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας βάσει schedule (πολιτικής backup)  

• Αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση εικονικών Assets  

• Χρήση vApps για οργάνωση power on/power off διαδικασιών σύνθετων συστηµάτων  

Εγγυηµένα ασφαλές περιβάλλον - Διατάξεις ασφαλείας για την προστασία της Η/Μ υποδοµής 
του G-Cloud και των δεδοµένων του εκάστοτε Φιλοξενούµενου Πληροφοριακού Συστήµατος  

Για το G-Cloud έχει εκπονηθεί Μελέτη Αποτίµησης Επικινδυνότητας και η οποία αποτέλεσε τον 
οδηγό για την Πολιτική Ασφάλειας που ακολουθείται. Σύµφωνα µε την τελευταία, η λειτουργία 
του G-Cloud γίνεται µε ολιστική προσέγγιση, σύµφωνη µε το ISO 27001:2013 (η σχετική 
πιστοποίηση έχει προγραµµατιστεί). 

Βάσει της Πολιτικής Ασφάλειας που ακολουθείται εφαρµόζονται µέτρα, αντίµετρα και καλές 
πρακτικές µε σκοπό τη διασφάλιση του παρακάτω βασικού τρίπτυχου:  

• Εµπιστευτικότητας - Η εξασφάλιση ώστε η πρόσβαση στην πληροφορία να είναι 
καταλλήλως εξουσιοδοτηµένη 
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• Ακεραιότητας - Διαφύλαξη της ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, καθώς και 
των µεθόδων επεξεργασίας της. 

• Διαθεσιµότητας - Η εξασφάλιση του ότι οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες της πληροφορίας 
έχουν πρόσβαση σε αυτήν όταν την χρειάζονται.  

Σε αυτή την κατεύθυνση προβλέπονται και τηρούνται:   

• Μέτρα 3 Tier φυσικής πρόσβασης στο κτήριο στο οποίο βρίσκεται το G-Cloud Data 
Center «ΝΕΦΕΛΗ»  (τρία σηµεία ελέγχου φυσικής εισόδου µε διακριτές µεταξύ τους 
µεθόδους ελέγχου πρόσβασης) καθώς και διατάξεις ασφαλείας για την αντιµετώπιση 
των φυσικών κινδύνων τόσο από µη εξουσιοδοτηµένη φυσική πρόσβαση όσο και από 
κακεντρεχείς ενέργειες. Πραγµατοποιείται σαφής καταγραφή εισερχοµένων και 
εξερχοµένων και επιτήρηση του χώρου µε κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης 
καµερών σε 24ωρη βάση.  

• Μέτρα διασφάλισης της λειτουργικότητας της Η/Μ υποδοµής σε κάθε περίπτωση, µε 
διαθεσιµότητα της τάξης του 99,982% (Tier III κατά Uptime Institute). 

• Μέτρα διασφάλισης της λειτουργικότητας της IT υποδοµής (servers, storage, network, 
security) σε κάθε περίπτωση, µε διαθεσιµότητα της τάξης του 99,75%.  

• Μέτρα εντοπισµού και αποκλεισµού µη εξουσιοδοτηµένης ηλεκτρονικής πρόσβασης 
στην ΙΤ υποδοµή και στις παρεχόµενες εικονικές µηχανές. Επίσης, ιδιαίτερα µέτρα που 
αποκλείουν την µη εξουσιοδοτηµένη ηλεκτρονική πρόσβαση των διαχειριστών της 
υποδοµής (ΚτΠ Α.Ε.) στα φιλοξενούµενα ΠΣ.  

Ειδικά για VIP tenants (υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών IaaS) η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας 
και ακεραιότητας των δεδοµένων του ΠΣ είναι και στην δική τους αρµοδιότητα καθώς οι 
διαχειριστές των ΠΣ έχουν πλήρη διαχείριση και του Firewall VDOM τους.   

Κατά συνέπεια από πλευράς υποδοµής τα προβλεπόµενα µέτρα (Firewall Rules, security policy 
και διατάξεις ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας γενικότερα), καλύπτουν το βασικό τρίπτυχο 
ασφάλειας. Η πλήρης και απόλυτη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας της πληροφορίας εντός του 
ΠΣ, που είναι περιοχή ευθύνης των εφαρµογών του Φιλοξενούµενου ΠΣ, µπορεί να δοθεί µε την 
κρυπτογράφηση δεδοµένων στους πίνακες δεδοµένων  της εφαρµογής – εφόσον αυτή το 
υποστηρίζει - είναι δε κοµβικό σηµείο η υποστήριξη της κρυπτογράφησης στους πίνακες – σε 
επίπεδο εγγραφής κατά προτίµηση.   

Σε κάθε περίπτωση ακόµη και αν η εφαρµογή δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση αποθήκευσης 
δεδοµένων εφαρµόζεται κρυπτογράφηση στα αντίγραφα ασφαλείας.   

Τέλος,  µπορούν να διερευνηθούν και ad hoc αιτήµατα πρόσθετης ασφάλειας που ίσως 
εφαρµόζονται στις υποδοµές του Φορέα και είναι επιθυµητές και στην υποδοµή Υπολογιστικού 
Νέφους G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε..  

Ειδικότερα, στο G-Cloud έχουν εφαρµοστεί ή και τηρούνται τα εξής:  

Ασφάλεια Η/Μ Υποδοµής:  

• Ν+1 redundancy  

• 24/7 παρακολούθηση από BMS και Προσωπικό ασφαλείας κτηρίου 

• Καταγεγραµµένες διαδικασίες αντιµετώπισης προβληµάτων 

Ασφάλεια Πρόσβασης:  

• Τριπλά σηµεία ελέγχου φυσικής πρόσβασης  

• Καταγεγραµµένη διαδικασία αίτησης φυσικής πρόσβασης στην Η/Μ και ΙΤ υποδοµή 
και τήρηση βιβλίου/µητρώου επισκεπτών.  
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• Αποµακρυσµένη πρόσβαση στην IT υποδοµή και στα φιλοξενούµενα Πληροφοριακά 
Συστήµατα µόνο µέσω εξουσιοδοτηµένων VPN χρηστών µε πλήρες traceability της 
χρήσης της υπηρεσίας  

• Αποµακρυσµένη πρόσβαση επισκεπτών (Φορέων / εταιρειών), εντός ΚτΠ ΑΕ, µόνο 
από συγκεκριµένο χώρο επισκεπτών, µε ελεγχόµενη πρόσβαση. 

Log Analysis  

Στο G-Cloud λειτουργούν πολλαπλοί syslog servers σε διαφορετικά σηµεία µε διαφορετική 
προσβασιµότητα ο καθένας, έτσι ώστε να µην είναι εφικτό κάποιος από τους διαχειριστές να 
µπορεί να αλλοιώσει το σύνολο των τηρούµενων logs.  

Η καταγραφή που γίνεται περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο την καταγραφή των εξής:  

• της πρόσβασης στην υποδοµή  

• της πρόσβασης σε λογαριασµό tenant  

• της πρόσβασης και χρήσης εφαρµογών υποδοµής  

• της πρόσβασης και παραµετροποίησης ενεργού δικτυακού εξοπλισµού  

• της πρόσβασης και παραµετροποίησης εικονικού δικτυακού εξοπλισµού (VDOM)  

• της πρόσβασης και παραµετροποίησης Active Directory υποδοµής  

• της πρόσβασης και παραµετροποίησης περιβάλλοντος εικονικοποίησης (vCenter)  

Επιπρόσθετα, το σύνολο των µηνυµάτων συστήµατος καταγράφεται και αναλύεται µέσα από το 
NetCool Omnibus και στην συνέχεια, αν τα συµβάντα υπάγονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες 
(alerts & warnings), προωθούνται σε άλλα συστήµατα της υποδοµής για περαιτέρω έλεγχο και 
διερεύνηση καθώς και τροφοδότηση των διαδικασιών παρακολούθησης προσφερόµενων SLA. Το 
µεγαλύτερο κοµµάτι της πληροφορίας που συλλέγεται από τα διάφορα syslogs αποθηκεύεται σε 
κεντρικό Data Warehouse της υποδοµής, το οποίο στην σειρά του τροφοδοτεί συγκεκριµένες 
αναφορές του Cognos BI, για να εξυπηρετηθούν ανάγκες διοικητικής πληροφόρησης.  

Ασφάλεια δεδοµένων του εκάστοτε Φιλοξενούµενου Πληροφοριακού Συστήµατος (Tenant):  

• Εκχώρηση διακριτών εικονικών δικτύων (VLAN) µε πλήρη διαχωρισµό από την 
υποδοµή και τους υπόλοιπους χρήστες του G-Cloud  

• Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα παρακολούθησης καλής λειτουργίας της υποδοµής 
(NetCool Omnibus, TBSM)  

• Πλήρης καταγραφή όλων των σχετικών ενεργειών στο περιβάλλον εικονικοποίησης 
(vmWare logging)  

• High-Availability clusters, όπου εξασφαλίζεται η άµεση µετακίνηση και επανεκκίνηση 
των εικονικών µηχανών σε λειτουργικά hosts, σε περίπτωση βλάβης του host που 
λειτουργούσε η εικονική µηχανή.  

• Κρυπτογράφηση disk και tape backup.  

Σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον ανάκαµψης από καταστροφή (Disaster Recovery), αυτό ζητείται 
να προσφερθεί από τον Ανάδοχο ως υπηρεσία φιλοξενίας (hosting/cloud), η οποία να συνδυάζει 
την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας µε εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, 
µέχρι και τη λήξη της περιόδου Εγγύησης του Έργου. Το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας 
συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου. Ο Φορέας Λειτουργίας, µετά την παραλαβή 
του έργου, δύναται να αποφασίζει περί της αναγκαιότητας ή µη φιλοξενίας του περιβάλλοντος 
ανάκαµψης από καταστροφή στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή άλλως σε εγκαταστάσεις 
επιλογής του, που πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας. 
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Αναλυτικές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες φιλοξενίας της πλατφόρµας στο περιβάλλον 
ανάκαµψης από καταστροφή παρατίθεται παρακάτω. 

3.2.3.1.1.Προδιαγραφές περιβάλλοντος ανάκαµψης από καταστροφή 

(Disaster Recovery) 

Στην τεχνική του προσφορά ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει -υποχρεωτικά- 
αναλυτική περιγραφή της συνολικής υποδοµής υπολογιστικού νέφους για το περιβάλλον 
ανάκαµψης από καταστροφή καλύπτοντας πλήρως τα ακόλουθα: 

• Πιστοποιήσεις – Πρότυπα που τηρούνται 

• Φυσική Αρχιτεκτονική 

• Δικτυακή υποδοµή 

• Γραµµές επικοινωνίας 

• Προδιαγραφές συνολικού εξοπλισµού (π.χ. servers, storage, routers, firewalls, switches, 
UPS κλπ.) 

• Προδιαγραφές υποστηρικτικού εξοπλισµού (π.χ. παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 
κλιµατισµός, πυροπροστασία κλπ.) 

• Συστηµικό  Λογισµικό 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στο πλαίσιο της προσφοράς του να παρουσιάσει µία 
διαστασιολόγηση της υποδοµής που θα χρησιµοποιηθεί ως περιβάλλον ανάκαµψης από 
καταστροφή. 

Επιπλέον, ο Υποψήφιος Ανάδοχος µε την υποβολή προσφοράς, εγγυάται ότι θα παρέχει όλες τις 
απαιτούµενες άδειες χρήσης για την απεριόριστη χρήση του συστήµατος τόσο σε επίπεδο κύριας 
υποδοµής όσο και σε επίπεδο περιβάλλοντος ανάκαµψης από καταστροφή. Επιπλέον, εγγυάται 
ότι δύναται να υποστηρίξει τεχνολογικά το έργο από πλευράς υποδοµής φιλοξενίας. 
Οποιαδήποτε µεταβολή στην υποδοµή του για την επίτευξη του παραπάνω, βαρύνει αποκλειστικά 
αυτόν. 

Για τις ανάγκες διαστασιολόγησης, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, πέραν 
της πολυπλοκότητας του έργου που περιγράφεται στη παρούσα διακήρυξη, και τα κάτωθι 
στοιχεία: 

• Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 6.500 εξωτερικών χρηστών 

• 23 TB Ελάχιστο εκτιµώµενο ετήσιο µέγεθος δορυφορικών εικόνων  

• Τήρηση δορυφορικών εικόνων σε raw µορφή 36 µήνες 

• Τήρηση δορυφορικών εικόνων σε επεξεργασµένη µορφή 36 µήνες 

• Δορυφορικές εικόνες από την αποστολή Sentinel-1 (δεδοµένα SAR) και Sentinel-2 (οπτικά 
δεδοµένα) 

3.2.3.1.2.Προδιαγραφές Ασφάλειας 

Η απαίτηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων συνολικά αναλύεται στις εξής 
βασικές συνιστώσες: 

• Φυσική ασφάλεια και ασφάλεια του υπολογιστικού συστήµατος που σχετίζεται µε 
προστασία από φυσικές καταστροφές (κλοπή, φωτιά, πληµµύρες, βανδαλισµούς), µη 
εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση κ.λπ. 

• Ασφάλεια των Βάσεων Δεδοµένων που σχετίζεται µε την εφαρµογή µίας προκαθορισµένης 
πολιτικής προστασίας των πληροφοριών, που αφορά στη δυνατότητα προσπέλασης και 
επεξεργασίας των πληροφοριών της βάσης δεδοµένων. 
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• Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών του συστήµατος που σχετίζεται µε την προστασία των 
πληροφοριών του συστήµατος κατά τη µετάδοσή τους µέσω δικτύων υπολογιστών (π.χ. 
καλωδίων, τηλεφώνων, κλπ.). 

Η υποδοµή υπολογιστικού νέφους που θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες φιλοξενίας του 
περιβάλλοντος ανάκαµψης από καταστροφή, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα για 
την επίτευξη του απαιτούµενου επιπέδου ασφάλειας στις ανωτέρω συνιστώσες. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στη τεχνική προσφορά του καλείται να περιγράψει τα κάτωθι: 

• Τον τρόπο που υλοποιείται η πολιτική διατήρησης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας 
καθώς και τη διαδικασία επαναφοράς του συστήµατος 

• Το πλάνο ανάκαµψης από καταστροφές  

• Τους µηχανισµούς που εφαρµόζονται και αποτρέπουν επιθέσεις τύπου denial of service 

• Τον τρόπο τήρησης ηµερολογίου της καλής λειτουργίας του συστήµατος, καταγραφής 
σφαλµάτων / δυσλειτουργιών καθώς και αλλαγών που πραγµατοποιούνται στα επιµέρους 
συστήµατα. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς να διαθέτει 
αντίγραφο πιστοποιητικού (ISO 27001) για την τήρηση συστήµατος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών µε πεδίο εφαρµογής –κατ’ ελάχιστο- την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων 
και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρµογών. 

3.2.3.2.Διαχείριση Χρηστών 

Η διαχείριση χρηστών απαιτείται να πραγµατοποιείται κεντρικά και ενοποιηµένα για το σύνολο 
των υποσυστηµάτων της πλατφόρµας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει κατάλληλο 
µηχανισµό για την εισαγωγή, µεταβολή και απενεργοποίηση χρηστών, τη δηµιουργία και 
ανάθεση ρόλων και οµάδων στους χρήστες, τον έλεγχο των χρηστών καθώς και την έκδοση 
σχετικών αναφορών. Επιπλέον, απαιτείται η υλοποίηση µηχανισµού ενιαίας πρόσβασης (single 
sign on) στο σύνολο των υποσυστηµάτων της πλατφόρµας, ώστε οι χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στο επιθυµητό υποσύστηµα χωρίς να απαιτείται η 
επανυποβολή των διαπιστευτηρίων τους (δεδοµένου ότι διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιώµατα). Η 
πλήρης λειτουργικότητα του µηχανισµού διαχείρισης χρηστών και ενιαίας πρόσβασης θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί µε την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπτυξης της πλατφόρµας συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων. 

Οι κατηγορίες χρηστών του προς υλοποίηση συστήµατος θα έχουν άµεση συσχέτιση µε τις οµάδες 
ωφελούµενων του προκηρυσσόµενου έργου. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του παρόντος έργου 
απαιτείται η διαφοροποίηση των χρηστών, βάσει δικαιωµάτων πρόσβασης, στις ακόλουθες 
οµάδες: 

• Εσωτερικοί χρήστες - εξουσιοδοτηµένοι χρήστες Φορέα Λειτουργίας  

• Εσωτερικοί χρήστες - Διαχείριστες συστήµατος 

• Εξωτερικοί χρήστες - Λοιποί Δηµόσιοι Φορείς / Οργανισµοί 

• Εξωτερικοί χρήστες - καταναλωτές, επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τοµέα, λοιποί 
ενδιαφερόµενοι πολίτες 

• Εξωτερικοί χρήστες - ερευνητικά κέντρα, ερευνητές 

• Εξωτερικοί χρήστες - νεοφυείς επιχειρήσεις 

• Εξωτερικοί χρήστες - αγρότες 

• Εξωτερικοί χρήστες - γεωργικοί σύµβουλοι 

Ο προσδιορισµός της ακριβούς πληροφορίας στην οποία θα έχει πρόσβαση η κάθεµια από τις 
παραπάνω οµάδες χρηστών (επίπεδα πρόσβασης – ρόλοι), θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της 
Μελέτης Εφαρµογής. 
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3.2.3.3.Εκπαίδευση Χρηστών 

3.2.3.3.1.Προδιαγραφές Εκπαίδευσης Χρηστών 

Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου µε τη χρήση της πλατφόρµας τηλε-
εκπαίδευσης, η οποία θα είναι διαθέσιµη για την ασύγχρονη εκπαίδευση των χρηστών, µε την 
ολοκλήρωση των εργασιών ανάπτυξης της πλατφόρµας συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
περιβαλλοντικών δεδοµένων. Η πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιµη από την 
παράδοσή της (Μ2) και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και θα ενηµερώνεται συνεχώς, µε ευθύνη 
του Αναδόχου, µε επικαιροποιηµένο υλικό προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
υποσυστήµατος και στις ανάγκες κάθε οµάδας ωφελούµενων. Ειδικά για τους διαχειριστές του 
συστήµατος, το υλικό εκπαίδευσης θα αφορά στις παραµέτρους και διαδικασίες λειτουργίας του 
συνόλου των υποσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας εισαγωγής αλγοριθµικών 
επιστηµονικών συµβουλευτικών µεθόδων καλλιεργητικών εργασιών, των διαδικασιών 
επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα, της διαδικασίας λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, 
µετάπτωσης δεδοµένων κλπ. 

Κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο 
εκπαίδευσης το οποίο θα περιλαµβάνει τη µεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και την 
προετοιµασία εκπαίδευσης. Στο πλάνο που θα υποβληθεί, θα περιγράφονται αναλυτικά οι 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και θα αναφέρονται οι στόχοι των υπηρεσιών εκπαίδευσης, οι κατηγορίες 
των εκπαιδευοµένων, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το εκπαιδευτικό υλικό και η 
διαβάθµιση του ανάλογα µε την κατάρτιση του εκπαιδευόµενου, ο τρόπος πιστοποίησης της 
επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραµµάτων καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης. Μία γενικευµένη 
αποτύπωση του παραπάνω σχεδίου απαιτείται να υποβληθεί στη προσφορά του Υποψηφίου 
Αναδόχου, ώστε να είναι σαφής η µεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι δοµηµένο σε θεµατικές ενότητες και προσαρµοσµένο στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε υποσυστήµατος και στις εξατοµικευµένες ανάγκες της εκάστοτε οµάδας 
ωφελούµενων. Ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί η διαβάθµιση του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα µε 
τη κατάρτιση του εκάστοτε εκπαιδευόµενου, ώστε να είναι δυνατή η εκπαίδευση των 
ωφελούµενων ανεξαρτήτως γνωστικού / µορφωτικού επιπέδου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια που η πλατφόρµα τηλε - εκπαίδευσης είναι διαθέσιµη για τους χρήστες, 
απαιτείται από τον Ανάδοχο η διάθεση δύο (2) συµβούλων εκπαίδευσης, ώστε να είναι δυνατή η 
διευθέτηση αποριών αλλά και η υπόδειξη κατάλληλου τρόπου χρήσης των υπηρεσιών για τη 
µέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους. Το σύστηµα τηλε-εκπαίδευσης θα εγκατασταθεί στο g-Cloud της 
ΚτΠ και θα είναι διαθέσιµο στους µελλοντικούς χρήστες του έργου και µετά την συµβατική 
υποχρέωση του Αναδόχου για παροχή εκπαίδευσης. 

Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εκπαίδευση µε φυσική παρουσία για τους 
διαχειριστές του συστήµατος τουλάχιστον 80 ωρών συνολικά, όπου θα περιλαµβάνεται επίδειξη 
όλων των λειτουργιών του συστήµατος, καθώς και εργαστηριακή εκπαίδευση επί του 
πραγµατικού (live) συστήµατος (όχι σε εικονικό περιβάλλον) 

Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει ενδεικτικές θεµατικές 
ενότητες για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει καθώς και µία συνολική µεθοδολογική 
προσέγγιση των σχετικών απαιτήσεων. 

3.2.3.3.2.Πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης 

Για τις ανάγκες εκπαίδευσης των χρηστών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει έτοιµη πλατφόρµα 
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, συνοδευόµενη µε το σύνολο των απαιτούµενων –για την 
αξιοποίηση της- αδειών χρήσης και πλήρως παραµετροποιηµένη στις ανάγκες του παρόντος 
έργου. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστο δυνατότητες τηλε-
εκπαίδευσης, διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου, εξετάσεων και αξιολόγησης από 
απόσταση.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τη δηµιουργία των οποίων θα αναλάβει ο Ανάδοχος, θα 
ακολουθούν τις αρχές της αποµακρυσµένης εκπαίδευσης (distance learning), και θα αξιοποιούν 
την ασύγχρονη εκπαίδευση που θα υλοποιείται µέσω των εικονικών τάξεων. Τα θεµατικά 
αντικείµενα που θα αναπτυχθούν θα συνάδουν µε τα σύγχρονα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα 
ανάπτυξης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχοµένου και θα καλύπτουν τον ευρύτερο 
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αγροδιατροφικό τοµέα. Το ασύγχρονο ηλεκτρονικό περιεχόµενο θα δοµηθεί µε την χρήση 
learning objects και θα µπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες υποδοµές τηλε-εκπαίδευσης. Ενώ, 
θα δύναται και η διαχείριση και διεξαγωγή εξετάσεων και ερευνών/ δηµοσκοπήσεων, καθώς και 
η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων τους και η εξαγωγή προσωποποιηµένων 
αναφορών. Επιπλέον, µέσω της προσφερόµενης πλατφόρµας θα πρέπει να υποστηρίζεται και 
λειτουργικότητα γνωσιακής βάσης (knowledge base) και φόρουµ ανοικτού κώδικα, η ενηµέρωση 
και λειτουργία των οποίων θα είναι ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας. 

3.2.3.4.Δηµοσιοποίηση και Προβολή του έργου 

3.2.3.4.1.Δράσεις Δηµοσιοποίησης και Προβολής 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος απαιτείται να εκπονήσει αναλυτικό 
πλάνο δηµοσιοποίησης στο οποίο θα περιγράφονται οι ενέργειες / δράσεις δηµοσιοποίησης, οι 
οποίες θα υλοποιηθούν υπό το πρίσµα µίας ενιαίας και συνολικής προωθητικής και ενηµερωτικής 
καµπάνιας. Οι δράσεις αυτές θα περιλαµβάνουν ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσες, καταχωρήσεις 
σε εφηµερίδες, δελτία τύπου, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, ηµερίδες και κατά τόπους 
περίπτερα ενηµέρωσης. Επιπλέον, το πλάνο δηµοσιοποίησης θα περιλαµβάνει την επικοινωνιακή 
στρατηγική που θα ακολουθηθεί (σχεδίαση υλικού δηµοσιότητας, δηµιουργία επικοινωνιακών 
µηνυµάτων, τρόπος προώθησης δελτίων τύπου, στρατηγική χρονισµού των διαφόρων 
ενεργειών / δράσεων). Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αναζήτηση, συλλογή και 
διαµόρφωση του απαραίτητου υλικού, καθώς και τη σύνταξη όλων των σχετικών κειµένων που 
θα χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του αγροτικού κόσµου. 

Αναφορικά µε τις ενέργειες / δράσεις δηµοσιοποίησης και προβολής του έργου, απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα: 

Ενέργεια / Δράση 
Δηµοσιοποίησης και 

προβολής
Πλήθος Προδιαγραφές

Ενηµερωτικά Φυλλάδια 1.000.000 οκτασέλιδο Α4, έγχρωµο

Αφίσες 10.000 Α3, έγχρωµο

Καταχωρήσεις σε Εφηµερίδες 8 5 κα ταχωρήσε ι ς σε εφηµ ερ ί δ ε ς 
πανελλαδικής εµβέλειας 

3 καταχωρήσεις σε εφηµερίδες αγροτικού 
ενδιαφέροντος

Δελτία Τύπου 50 Αποστολή για δηµοσίευση (βάσει 
συγκεκριµένου πλάνου αποστολής): 
• σε όλες τις εφηµερίδες πανελλαδικής 

εµβέλειας 
• σε όλες τις εφηµερίδες / περιοδικά 

αγροτικού ενδιαφέροντος 
• σε όλες τις τοπικές / περιφερειακές 

εφηµερίδες που κυκλοφορούν στη 
περιοχή που αφορά η διενέργεια των 
δράσεων δηµοσιοποίησης

Σελίδα  118



3.2.3.4.2.Πλατφόρµα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Για τις ανάγκες διάχυσης των αποτελεσµάτων του έργου και τη µεγιστοποίηση του βαθµού 
προβολής αυτών, απαιτείται από τον Ανάδοχο η ανάπτυξη πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης 
των ωφελούµενων του Έργου. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηρίζονται και θα παρέχονται 
δυνατότητες θεµατικής κοινωνικής δικτύωσης, αποτελώντας µία δυναµική και αυτό-
προσαρµοσµένη θεµατική εργαλειοθήκη σε σχέση µε το συνολικό σύστηµα. 

Μέσα από τη πλατφόρµα, οι χρήστες θα µπορούν να δηλώνουν πληροφοριακά στοιχεία για τον 
εαυτό τους (προφίλ), να δηµιουργούν προσωπικές σελίδες των οποίων έχουν την αποκλειστική 
ευθύνη διαχείρισης και να µοιράζονται τις εµπειρίες τους σχετικά µε τη χρήση της πλατφόρµας 
και των παρεχόµενων υπηρεσιών µε την ανάρτηση σχολίων, εικόνων ή βίντεο. Ο κάθε 
ωφελούµενος θα µπορεί να δηµιουργήσει αποκλειστικό περιεχόµενο (π.χ. ο αγρότης να 
προβάλλει το οικονοµικό όφελος που είχε από την αξιοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
κλπ).  

Συγκεκριµένα, η πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να ενσωµατώνει τα ακόλουθα 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά:  

• Ενιαίο, φιλικό περιβάλλον διεπαφής στα πρότυπα της συνολικής πλατφόρµας 

• Δυνατότητες διαχείρισης µελών 

• Δυνατότητες διαχείρισης οµάδων / κοινοτήτων 

• Δυνατότητες δηµιουργίας θεµατικών κοινοτήτων 

• Δηµιουργία προσωπικών προφίλ µε δυνατότητες ανάρτησης πολυµεσικού περιεχοµένου 

• Δυνατότητες διαµοιρασµού περιεχοµένου 

• Ειδοποιήσεις και δυνατότητες επικοινωνίας µε άλλους χρήστες µέσω instant messaging 

• Λειτουργίες αναζήτησης σε όλες τις οντότητες τις πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης. 

3.2.3.5.Ολοκληρωµένη συλλογή δεδοµένων ευφυούς γεωργίας και 

αξιολόγηση αντικτύπου 

Στο πλαίσιο του έργου –όπως περιγράφηκε αναλυτικά στις παραπάνω παραγράφους- απαιτείται 
η εγκατάσταση 6.500 τηλεµετρικών σταθµών συλλογής δεδοµένων, οι οποίοι θα αποτελέσουν το 

Ραδιοφωνικά σποτ 1 Ένα (1) πρότυπο ραδιοφωνικό µήνυµα 
δ ι ά ρ κ ε ι α ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 1 5 
δευτερολέπτων. 

Αναπαραγωγή δύο (2) φορές την ηµέρα 
για επτά (7) µέρες στους δύο (2) 
σ τ α θ µ ο ύ ς µ ε τ η µ ε γ α λ ύ τ ε ρ η 
ακροαµατικότητα ανά Περιφέρεια.

Τηλεοπτικά σποτ 1 Ένα (1) πρότυπο τηλεοπτικό µήνυµα 
δ ι ά ρ κ ε ι α ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 1 5 
δευτερολέπτων. 

Αναπαραγωγή δύο (2) φορές την ηµέρα 
για επτά (7) µέρες σε τρεις (3) σταθµούς 
µεγάλης τηλεθέασης.

Ηµερίδες 13 Μία ηµερίδα ανά Περιφέρεια µέσα από 
την οποία θα παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα του Έργου.
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δίκτυο συλλογής δεδοµένων της συνολικής υποδοµής. Μέσω των σταθµών αυτών θα επιτευχθεί η 
κάλυψη διαφορετικών κλιµατικών και εδαφικών ζωνών καλλιεργήσιµης έκτασης, που αντιστοιχεί 
στο 60% της παραγόµενης αξίας των ελληνικών προϊόντων. Οι σταθµοί απαιτείται να 
εγκατασταθούν σε αγροτεµάχια συγκεκριµένων καλλιεργειών, ενώ το συνολικό σύστηµα 
πρόκειται να εξειδικευτεί σε ένα σύνολο περίπου είκοσι (20) καλλιεργειών που ανήκουν στις 
οµάδες καλλιεργειών, που περιγράφονται στη παράγραφο 2 «Αντικείµενο του Έργου» του 
παρόντος παραρτήµατος. Ο προσδιορισµός των καλλιεργειών αυτών θα οριστικοποιηθεί κατά 
την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου. Σε ένα ποσοστό της τάξεως του 15% των 
συµµετεχόντων αγροτεµαχίων (περίπου 1000 αγροτεµάχια) στα οποία θα υπάρχει 
εγκατεστηµένος σταθµός, απαιτείται, η πραγµατοποίηση των κάτωθι εργασιών, αναφορικά µε τη 
συλλογή και καταγραφή δεδοµένων καθώς και την ανάπτυξη και προσαρµογή των απαιτούµενων 
επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων. 
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(*) Αφορά σε ποσοστό επί του υποσυνόλου των συµµετεχόντων αγροτεµαχίων που προορίζονται 
για πιλοτική εφαρµογή των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας 

Α/Α Αντικείµενο / 
Δραστηριότητα

Πλήθος 
αγροτεµαχίων 
(Ποσοστό %)

(*)

Πλήθος 
καλλιεργειών Παρατηρήσεις

1 Ανάπτυξη επιστηµονικών 
αλγοριθµ ικών µεθόδων 
πρόγνωσης επικινδυνότητας 
ασθενειών

≥ 15 Για µία (1) τουλάχιστον 
α σ θ έ ν ε ι α α ν ά 
καλλιέργεια.

2 Ανάπτυξη επιστηµονικών 
αλγοριθµ ικών µεθόδων 
πρόγνωσης γενεών εντόµων

≥ 10 Για έναν (1) τουλάχιστον 
σηµαντικό εχθρό ανά 
καλλιέργεια.

3 Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η 
εντοµοπαγίδων

≥ 50 ≥ 10 Κατάλληλες για τους 
ε χ θ ρ ο ύ ς π ο υ θ α 
α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν 
ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ έ ς 
αλγοριθµικές µέθοδοι 
πρόγνωσης γενεών

4 Εδαφολογική ανάλυση = 20 Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς 
µηχανικής σύστασης 
εδάφους

5 Προσδιορισµός ποιοτικών 
παραµέτρων αρδευτικού 
νερού

≥ 70 = 20

6 Μετρήσεις φυσιολογικών 
παραµέτρων των φυτών για 
τ ο ν π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό 
αρδευτικών αναγκών

≥ 10

7 Χωρο τα ξ ι κ ή κα τα νοµή 
ενεργού ριζικού συστήµατος

= 100

8 Μεταβολή συγκέντρωσης 
θρεπτικών στοιχείων στο 
εδαφικό διάλυµα

= 100 Κ ινητ ική θρεπτ ικών 
στοιχείων στο έδαφος

9 Ανάπτυξη επιστηµονικών 
µεθόδων προσδιορισµού 
αρδευτικών αναγκών

≥ 70 Βάσει κρίσιµων τιµών 
εδαφικής υγρασίας που 
σ η µ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ η ν 
αναγκαιότητα άρδευσης

10 Ψ η φ ι α κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή 
καλλιεργητικών εργασιών, 
εισροών και εκροών

= 100

11 Ψ η φ ι α κ ή κ α τ α γ ρ α φ ή 
επιτόπιων παρατηρήσεων

≥ 70

12 Π ο σ ο τ ι κ ή – π ο ι ο τ ι κ ή 
ε κ τ ί µ η σ η ο φ έ λ ο υ ς 
φυτοπροστασίας

≥ 80

13 Π ο σ ο τ ι κ ή – π ο ι ο τ ι κ ή 
εκτίµηση οφέλους άρδευσης

≥ 70
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Στόχος των παραπάνω είναι η συγκέντρωση δεδοµένων και η πιλοτική εφαρµογή επιστηµονικών 
µεθόδων ευφυούς γεωργίας, µε σκοπό την αποτίµηση της ωφέλειας από την αξιοποίηση των 
παραπάνω. Ουσιαστικά µε τον τρόπο αυτό, οι ωφελούµενοι του έργου, µε την ολοκλήρωσή του, 
θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν άµεσα την υποδοµή, τα δεδοµένα και τις µεθόδους που 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και να εκτιµήσουν τα οφέλη που προκύπτουν 
από την χρήση των υπηρεσιών του συνολικού εγχειρήµατος, έχοντας παράλληλα διαθέσιµη µία 
αξιόπιστη βάση για την επέκταση των αποτελεσµάτων και την προσαρµογή τους στη πληθώρα 
διαφορετικών περιπτώσεων αναφορικά µε τις διαφορετικές καλλιέργειες και γεωγραφικές 
περιοχές. 

3.2.3.6.Νοµική υποστήριξη έργου 

Όπως προαναφέρθηκε και στη παράγραφο 843.2.2.1.4 του παρόντος παραρτήµατος, ιδιαίτερης 
σηµασίας αποτελεί η υιοθέτηση διαδικασιών και η κατάλληλη προσαρµογή της πολιτικής 
ασφάλειας που τηρεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος, για την συµµόρφωση µε τον κανονισµό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την προστασία των 
φυσικών προσώπων αναφορικά µε την επεξεργασία και ελεύθερη διακίνηση προσωπικών 
δεδοµένων. Για τον λόγο αυτό και για τη δηµιουργία ενός πλαισίου προστασίας των προσωπικών 
δεδοµένων καθώς και για τον συνεχή έλεγχο τήρησης του πλαισίου αυτού, απαιτείται η 
συµµετοχή στην οµάδα έργου ενός (1) στελέχους µε συµβουλευτικό ρόλο στα παραπάνω 
ζητήµατα. Το συγκεκριµένο στέλεχος θα αναλάβει τη νοµική υποστήριξη του έργου και 
καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων. Τα ελάχιστα καθήκοντα του Υπεεθύνου 
Προστασίας Δεδοµένων παρατίθενται ακολούθως: 

• Να ενηµερώνει και να συµβουλεύει τον ανάδοχο σχετικά µε τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τον Κανονισµό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων. 

• Να παρακολουθεί την εσωτερική συµµόρφωση µε τον Κανονισµό και άλλες διατάξεις περί 
προστασίας δεδοµένων (π.χ. προσδιορισµός και διαχείριση δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων). 

• Να παρέχει συµβουλές για την εκτίµηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή 
της. 

• Να είναι το πρώτο σηµείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείµενα των 
δεδοµένων (εργαζόµενοι, πελάτες κ.λπ.). 

• Να συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων: 

• Συµµετέχει σε όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων (π.χ. 
παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και µεσαίων στελεχών της διοίκησης και κατά τη λήψη 
αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας µε τις συµβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση 
πληροφοριών για παροχή γνώµης, άµεση λήψη γνώµης σε περίπτωση περιστατικού 
παραβίασης). 

• Έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδοµένα και πράξεις επεξεργασίας 
• Έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του 

(π.χ. ενεργή στήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οικονοµικοί πόροι, υποδοµές, 
συνεχής κατάρτιση). 

• Εκπληρώνει τα καθήκοντά του µε ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαµβάνει εντολές για την 
άσκηση των καθηκόντων του) και δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις επειδή 
επιτέλεσε τα καθήκοντά του. 

• Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη. 
• Όταν ασκεί πρόσθετα καθήκοντα, αυτά να µην συνεπάγονται σύγκρουση συµφερόντων 

(π.χ. δεν µπορεί να κατέχει θέση από την οποία µπορεί να καθορίζει τους σκοπούς και τα 
µέσα της επεξεργασίας, όπως θέσεις ανώτερης διοίκησης). 

• Δεσµεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας σχετικά µε την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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3.2.4.Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ) 

Ως Περίοδος Εγγύησης-Συντήρησης (ΠΕΣ) ορίζεται η περίοδος, µε έναρξη την οριστική παραλαβή 
του Έργου και µε χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών.   

Η ελάχιστη ζητούµενη Περίοδος Εγγύησης για το σύνολο του Έργου είναι δύο (2) έτη από την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου.  

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά µε τη λήξη της προσφερόµενης Περιόδου Εγγύησης και λήγει µε 
τη λήξη της ΠΕΣ. 

Οι υπηρεσίες της περιόδου Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ) αφορούν στο σύνολο του έργου και 
είναι αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους 3.2.1.6 και 3.2.2.6, του παρόντος 
Παραρτήµατος. 

Το Ετήσιο κόστος συντήρησης προσδιορίζεται ως ποσοστό της Οικονοµικής Προσφοράς του 
αναδόχου µε ελάχιστη τιµή το 8% και µέγιστη τιµή το 10% ανά έτος. 

Προσφορές µε Ετήσιο Κόστος Συντήρησης εκτός των παραπάνω καθοριζόµενων ορίων 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εάν η διευκρίνιση που θα ζητηθεί η Αναθέτουσα Αρχή από τον 
υποψήφιο δεν κριθεί ικανοποιητική. 

3.3.Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 

3.3.1.Σχήµα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει πρόταση, µε το οργανωτικό σχήµα (σχήµα διοίκησης) και 
το ανθρώπινο δυναµικό που θα αξιοποιήσει και θα διαθέσει (µε αναλυτική αναφορά στο 
αντικείµενο δραστηριοποίησης του προσωπικού καθώς και το χρόνο απασχόλησής του στο έργο), 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτική και έγκαιρη εκπόνηση του έργου. Τυχόν 
µεταβολές στη σύνθεση της Οµάδας Έργου θα τελούν πάντα υπό την έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής του Έργου. 

Η Οµάδα Έργου του Αναδόχου, που θα χρησιµοποιηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, θα 
αποτελείται από τους ακόλουθους ρόλους: 

• Τον Υπεύθυνο Έργου και τον αναπληρωτή αυτού, 

• Τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Έργου 

• Τους Υπευθύνους των Φάσεων Υλοποίησης 

• Τους Υπευθύνους των επιµέρους Οµάδων Εργασίας 

• Τα Μέλη των Οµάδων Εργασίας. 

Για τον βέλτιστο συντονισµό του Έργου θα πρέπει να εφαρµοσθούν µεθοδολογίες οργάνωσης και 
διαχείρισης έργων (project management), διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) και 
διαχείρισης κινδύνων (risk management). Οι µεθοδολογίες αυτές, σε συνεργασία µε τις 
µεθοδολογίες ανάπτυξης δικτύου σταθµών συλλογής δεδοµένων και ανάλυσης, σχεδίασης και 
ανάπτυξης εφαρµογών, θα δηµιουργούν έναν στιβαρό µηχανισµό σωστού προγραµµατισµού, 
υλοποίησης και ελέγχου της πορείας του Έργου. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει 
τις παραπάνω µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει σε όλες τις φάσεις του Έργου. 

3.3.2.Οµάδα Έργου 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση 
για την οµάδα έργου που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Στην καταγραφή της 
οµάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά 
του Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το 
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συντονισµό των εργασιών και την διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, 
παραλαβής και πληρωµής του έργου. Επιπλέον θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπεριληφθεί ένας 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ο οποίος θα αναλάβει την παρακολούθηση του επιστηµονικού 
αντικειµένου του έργου καθώς και οι Υπεύθυνοι των Φάσεων υλοποίησης και των επιµέρους 
οµάδων εργασίας. 

Για κάθε µέλος της οµάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο 
έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ σε κατάλληλο σηµείο της 
προσφοράς θα παρατίθεται τυποποιηµένο συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της ΕΠΠΕ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε 
περίπτωση που διαπιστώσει κατά τη διαδικασία της υλοποίησης, αδυναµία συγκεκριµένων 
στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο υποστηρικτικό τους ρόλο ακολουθώντας 
τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά  την αντικατάστασή τους 
από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. 

Η οµάδα έργου του Αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει τους παρακάτω ρόλους, 
κατ’ ελάχιστο. 

Οµάδα Εργασίας Ρόλος στην οµάδα έργου Πλήθος

Διοίκηση Έργου Υπεύθυνος Έργου 1

Αν. Υπεύθυνος Έργου 1

Επιστηµονικός Υπεύθυνος 1

Υπεύθυνος Ποιότητας και Ασφάλειας 1

Υπεύθυνος Φάσης (1) 1

Υπεύθυνος Φάσης (2) 1

Αν. Υπεύθυνος Φάσης (2) 1

Υπεύθυνος Φάσης (3) 1

Υπεύθυνος Φάσης (4) 1

Ανάλυση Δεδοµένων Υπεύθυνος Ανάλυσης Δεδοµένων 1

Αναλυτής Δεδοµένων 2

Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Δ ε δ ο µ έ νω ν 
τηλεπισκόπησης 1

Εγκατάσταση Σταθµών Υπεύθυνος τοπικών εγκαταστάσεων 13

Τεχνικός επίλυσης ηλεκτρονικών προβληµάτων 
σταθµών 2

Τεχνικοί Εγκατάστασης 26

Υποστήριξη Σταθµών Γεωπόνος (παρακολούθηση δεδοµένων και 
ορθής λειτουργίας σταθµών - αποµακρυσµένα) 2

Σ τ έ λ ε χ ο ς ε π ι σ τ ή µ η ς π λ η ρ οφ ο ρ ι κ ή ς 
(παρακολούθηση δεδοµένων και ορθής 
λειτουργίας σταθµών - αποµακρυσµένα)

1

Τεχν ικός επ ίλυσης προβληµάτων στη 
διασύνδεση του σταθµού (αποµακρυσµένα) 2

Στελέχη υποδοχής προβληµάτων (help-desk) 4
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Για την κάλυψη των παραπάνω ρόλων απαιτείται η ένταξη στην οµάδα έργου 90 στελεχών 
τουλάχιστον. Στελέχη που καλύπτουν περισσότερους από έναν ρόλους, απαιτείται να διαθέτουν 
τη µέγιστη εργασιακή προϋπηρεσία και επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται κατ’ ελάχιστο από 
τους ρόλους αυτούς. Στη περίπτωση που κάποιοι ρόλοι απαιτούν ειδική εµπειρία / προσόντα, 
τότε αυτά θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από το συγκεκριµένο στέλεχος. Οι ρόλοι 
Υπευθύνου Έργου, Αν. Υπεύθυνου Έργου, Επιστηµονικού Υπεύθυνου και Υπεύθυνου Ποιότητας 
και Ασφάλειας δεν είναι δυνατόν να συνδυαστούν µε άλλους ρόλους. 

3.3.3.Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης – Φάσεις - Παραδοτέα 

3.3.3.1.Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης 

Ο χρόνος υλοποίησης του εν λόγω έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης.  

Ακολούθως παρατίθεται περιγραφή του Έργου ανά Φάση. 

Α ν ά λ υ σ η , Σ χ ε δ ί α σ η , 
Ανάπτυξη Εφαρµογών

Υπεύθυνος Ανάλυσης, Σχεδίασης και Ανάπτυξης 
Εφαρµογών 2

Αναλυτές / Προγραµµατιστές 13

Υπεύθυνος Διαχείρισης ΒΔ 1

Κέν τρα Δ ι α νοµή ς κα ι 
Υποστήριξης

Υπεύθυνος κέντρου διανοµής και υποστήριξης 13

Τεχνικοί Υποστήριξης Δικτύου 26

Νοµική Υποστήριξη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδοµένων 1

Μετάπτωση Δεδοµένων Τεχνικός Μετάπτωσης Δεδοµένων 4

Διαχείριση Υπολογιστικού 
Νέφους

Διαχειριστής Υπολογιστικού Νέφους 1

Τεχνικοί Υπολογιστικού Νέφους 4

Δ η µ ο σ ι ο π ο ί η σ η κ α ι 
Προβολή

Σύµβουλος δηµοσιοποίησης και προβολής 
έργου 2

Εκπαίδευση Σύµβουλοι Εκπαίδευσης 2

Ειδικοί Επιστήµονες Γεωπόνος (Εδαφολόγος) 1

Γεωπόνος (Φυτοπαθολόγος) 1

Γεωπόνος (Εντοµολόγος) 1

Γεωπόνος (Ειδικός Άρδευσης) 1

Σύνολο: 136

Οµάδα Εργασίας Ρόλος στην οµάδα έργου Πλήθος

Φάση
Διάρκεια 

υλοποίησης 
Φάσης

Τίτλος Φάσης Προϋπόθεση έναρξης

1 Ένας (1) Μήνας Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη 
Εφαρµογής

Έναρξη µε την υπογραφή 
της Σύµβασης
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Στη συνέχεια παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου 

  

2 Έντεκα (11) Μήνες Ανάπτυξη πανελλαδικής υποδοµής 
σταθµών συλλογής δεδοµένων

Έ ν α ρ ξ η µ ε τ η ν 
ολοκλήρωση της 1ης Φάσης 

3 Έντεκα (11) Μήνες
Ανάπτυξη πλατφόρµας, συλλογή, 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α κ α ι δ ι ά θ ε σ η 
περιβαλλοντικών δεδοµένων

Έ ν α ρ ξ η µ ε τ η ν 
ολοκλήρωση της 1ης Φάσης

4 Δ ώ δ ε κ α ( 1 2 ) 
Μήνες

Υ λ οπ ο ί η σ η υπ ο σ τ η ρ ι κ τ ι κώ ν 
υπηρεσιών

Έναρξη µε την υπογραφή 
της Σύµβασης

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Φ1 Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής

Φ2 Ανάπτυξη πανελλαδικής υποδομής σταθμών συλλογής 
δεδομένων

Φ3 Ανάπτυξη πλατφόρμας συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 
περιβαλλοντικών δεδομένων

Φ4 Υλοποίηση υποστηρικτικών υπηρεσιών

Φάσεις Τίτλος Φάσης Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6
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3.3.3.2.Φάσεις Υλοποίησης - Παραδοτέα 

3.3.3.2.1.Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρµογής 

3.3.3.2.2.Φάση 2: Ανάπτυξη πανελλαδικής υποδοµής σταθµών 

συλλογής δεδοµένων 

Τ ί τ λ ο ς 
Φάσης

Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρµογής Διάρκεια Φάσης 1 µήνας

Αντικείµενο Εργασιών / Περιγραφή Φάσης: 
Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων, 
κατ’ ελάχιστον: 

• Ανάλυση Απαιτήσεων 
• Προσδιορισµός Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών  
• Εκπόνηση Πλάνου Διαχείρισης Έργου 
• Εκπόνηση Μελέτης Εφαρµογής και Βιωσιµότητας του Έργου 
• Μελέτη Συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό GDPR

Στόχοι Φάσης: 
▪ Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης 
▪ Συλλογή και αξιολόγηση απαιτήσεων χρηστών  
▪ Αποσαφήνιση και οριστικοποίηση των λειτουργικών, τεχνικών και επιχειρησιακών 

απαιτήσεων

Παραδοτέα (κατ’ ελάχιστον):

ΚΩΔ Π.1.1 Μελέτη Εφαρµογής και Βιωσιµότητας 
του Έργου

Μήνας 
Παράδοσης

Μ1

ΚΩΔ Π.1.2 Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Μήνας 
Παράδοσης

Μ1

ΚΩΔ Π.1.3 Πλάνο Διαχείρισης Έργου Μήνας 
Παράδοσης

Μ1

ΚΩΔ Π.1.4 Μελέτη Συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό 
GDPR

Μήνας 
Παράδοσης

Μ1

Σηµαντικά Ορόσηµα

ΚΩΔ ΟΡ.1.1 Μελέτη Εφαρµογής και 
Βιωσιµότητας Έργου Μήνας Επίτευξης Μ1

Τ ί τ λ ο ς 
Φάσης

Ανάπτυξη πανελλαδικής υποδοµής 
σταθµών συλλογής δεδοµένων

Διάρκεια Φάσης 11 µήνες
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Αντικείµενο Εργασιών / Περιγραφή Φάσης: 
Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων, 
κατ’ ελάχιστον: 

• Εκπόνηση µελέτης χωροθέτησης 
• Αναπτυξη Δικτύου Εγκατάστασης και Υποστήριξης (Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης) 
• Επικαιροποίηση µελέτης χωροθέτησης 
• Εγκατάσταση σταθµών συλλογής δεδοµένων 
• Εγκατάσταση και παραµετροποίηση λογισµικού παρακολούθησης παραµέτρων 

δικτύου / σταθµών 
• Δοκιµαστική Λειτουργία σταθµών συλλογής δεδοµένων (για κάθε σταθµό που 

εγκαθίσταται) 
• Διασφάλιση καλής λειτουργίας δικτύου σταθµών

Στόχοι Φάσης: 
▪ Κάλυψη των κλιµατικών και εδαφικών ζωνών της καλλιεργήσιµης έκτασης που αντιστοιχεί 

στο 60% της παραγόµενης αξίας των ελληνικών προϊόντων  
▪ Κάλυψη των καλλιεργειών της παραπάνω έκτασης, ξεκινώντας από τις καλλιέργειες µε 

σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον για την Ελληνική αγροτική παραγωγή και οικονοµία. 
▪ Συλλογή µεγάλου όγκου και υψηλής ποιότητας δεδοµένων περιβαλλοντικών 

(ατµοσφαιρικών και εδαφικών) παραµέτρων 
▪ Τροφοδότηση µε τα δεδοµένα αυτά της πλατφόρµας συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 

περιβαλλοντικών δεδοµένων 
▪ Ανοιχτή διάθεση αυτών των περιβαλλοντικών δεδοµένων µέσω του λογισµικού 

παρακολούθησης παραµέτρων του δικτύου σταθµών για ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς.

Παραδοτέα (κατ’ ελάχιστον):

ΚΩΔ Π.2.1 Μελέτη Χωροθέτησης Σταθµών Μήνας 
Παράδοσης

Μ2

ΚΩΔ Π.2.2 Πλήρως Λειτουργικό Δίκτυο 
Εγκατάστασης και Υποστήριξης

Μήνας 
Παράδοσης

Μ2

ΚΩΔ Π.2.3 Λογισµικό παρακολούθησης 
παραµέτρων δικτύου / σταθµών 

(συµπερ. Πηγαίου Κώδικα)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ2

ΚΩΔ Π.2.4 Εγκατεστηµένοι Σταθµοί Συλλογής Μήνας 
Παράδοσης

Μ3, Μ8, 
Μ11

ΚΩΔ Π.2.5 Υλικολογισµικό (firmware) των 
σταθµών συλλογής δεδοµένων

Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.2.6 Kατασκευαστικός φάκελος σταθµών 
συλλογής δεδοµένων µε τα προσχέδια 

(blueprints) των πλακετών

Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.2.7 Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης δικτύου σταθµών 

Μήνας 
Παράδοσης

Μ6, Μ12

ΚΩΔ Π.2.7.(α) Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης δικτύου σταθµών (1ου 

εξαµήνου)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ6

ΚΩΔ Π.2.7. 
(β)

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης δικτύου σταθµών (2ου 

εξαµήνου)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ12

Σηµαντικά Ορόσηµα
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ΚΩΔ Π.2.4 (α)

Εγκατεστηµένοι Σταθµοί 
Συλλογής ( 1η παρτίδα )1.000 
εγκατεστηµένοι και πλήρως 

λειτουργικοί σταθµοί συλλογής 
δεδοµένων)

Μήνας Επίτευξης Μ3

ΚΩΔ Π.2.4 (β)

Εγκατεστηµένοι Σταθµοί 
Συλλογής (2η παρτίδα) (1.000 
εγκατεστηµένοι και πλήρως 

λειτουργικοί σταθµοί συλλογής 
δεδοµένων)

Μήνας Επίτευξης Μ8

ΚΩΔ Π.2.4 (γ)

Εγκατεστηµένοι Σταθµοί 
Συλλογής (3η παρτίδα) (4.500 
εγκατεστηµένοι και πλήρως 

λειτουργικοί σταθµοί συλλογής 
δεδοµένων)

Μήνας Επίτευξης Μ11
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3.3.3.2.3.Φάση 3: Ανάπτυξη πλατφόρµας συλλογής, επεξεργασίας και 

διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων 
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Τ ί τ λ ο ς 
Φάσης

Ανάπτυξη πλατφόρµας συλλογής, 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι δ ι ά θ ε σ η ς 
περιβαλλοντικών δεδοµένων

Δ ι ά ρ κ ε ι α 
Φάσης

11 µήνες

Αντικείµενο Εργασιών / Περιγραφή Φάσης: 
Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων, 
κατ’ ελάχιστον: 

• Σχεδίαση και Ανάπτυξη επιµέρους υποσυστηµάτων πλατφόρµας 
• Ενσωµάτωση λογισµικού παρακολούθησης παραµέτρων δικτύου / σταθµών (αποθετήριο 

περιβαλλοντικών παραµέτρων) 
• Προµήθεια έτοιµου απαιτούµενου λογισµικού εφαρµογών ανοικτού κώδικα (υποσύστηµα 

διαχείρισης και παρακολούθησης γεωργικής εκµετάλλευσης) 
• Μετάπτωση και εκκαθάριση δεδοµένων από δηµόσιους οργανισµούς 
• Ενοποιηµένη λειτουργία λογισµικού / Ολοκλήρωση πλατφόρµας 
• Δοκιµαστική Λειτουργία πλατφόρµας 
• Παραγωγική Λειτουργία πλατφόρµας 
• Διασφάλιση καλής λειτουργίας πλατφόρµας 

Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπτυξης της πλατφόρµας (Μ3), οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες θα εξελίσσονται, µε την αξιοποίηση περισσότερων και µεγαλύτερης 
ακρίβειας δεδοµένων καθώς και µε τη συµβολή των ίδιων των ωφελούµενων (δεδοµένα 
καλλιεργητικών εφαρµογών, ενσωµάτωση  αλγοριθµικών επιστηµονικών συµβουλευτικών 
µεθόδων, κλπ.).

Στόχοι Φάσης: 
Ο κύριος στόχος της παρούσας Φάσης είναι η ανάπτυξη πλατφόρµας η οποία θα παρέχει 
πολλαπλές λειτουργίες στους χρήστες της, όπως πρόσβαση σε µεγάλο όγκο δεδοµένων υψηλής 
ποιότητας και εργαλεία και υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία και την ανάλυση των 
δεδοµένων. Σε υψηλότερο επίπεδο, η πλατφόρµα θα αποτελέσει ένα ψηφιακό περιβάλλον 
συνεργασίας το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε διάφορους εµπλεκόµενους φορείς της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας να συνεργαστούν µεταξύ τους προκειµένου να αναπτύξουν 
υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας βασισµένες πάνω σε ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων υψηλής 
ποιότητας και αξιοπιστίας. 
Μέσω της πλατφόρµας αναµένεται:  
▪ Να γίνουν ευκολότερα διαθέσιµα δεδοµένα από διαφορετικές πηγές, που θα µπορούν να 

αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της Ελληνικής γεωργίας. 
▪ Να αναπτυχθούν εφαρµογές, λογισµικό και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, οι οποίες θα 

βελτιώσουν την Ελληνική αγροτική παραγωγή. 
▪ Να επιταχυνθεί η µεταφορά σχετικών ερευνητικών αποτελεσµάτων στην παραγωγή, µέσω 

της δοκιµής έξυπνων αλγορίθµων στην πράξη και της ύπαρξης µεγάλου όγκου δεδοµένων 
µε τα οποία οι αλγόριθµοι αυτοί θα τροφοδοτούνται 

▪ Να υποστηριχθούν και να βελτιωθούν υπηρεσίες φορέων και υπηρεσιών που εµπλέκονται 
µε τον αγροδιατροφικό τοµέα. Παράδειγµα αποτελεί η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών 
πιστοποίησης και ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Παραδοτέα (κατ’ ελάχιστον):

ΚΩΔ Π.3.1 Υποσυστήµατα πλατφόρµας Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.3.2 Λογισµικό ταχείας ανάπτυξης 
εφαρµογών (συµπερ. πηγαίου κώδικα)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.3.3 Web-based λογισµικό διαχείρισης και 
παρακολούθησης Γεωργικής 

Εκµετάλλευσης (συµπερ. πηγαίου 
κώδικα)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.3.4 Native mobile / hybrid εφαρµογή 
διαχείρισης και παρακολούθησης 

Γεωργικής Εκµετάλλευσης (συµπερ. 
πηγαίου κώδικα)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

Σελίδα  131



ΚΩΔ Π.3.5 Πλατφόρµα σε δοκιµαστική λειτουργία Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.3.6 Πλατφόρµα σε πλήρη επιχειρησιακή 
λειτουργία

Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.3.7 Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης πλατφόρµας

Μήνας 
Παράδοσης

Μ6, Μ9, Μ12

ΚΩΔ Π.3.7 
(α)

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης πλατφόρµας (1ου 

εξαµήνου)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ6

ΚΩΔ Π.3.7 
(β)

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης πλατφόρµας (2ου 

εξαµήνου)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ9

ΚΩΔ Π.3.7 
(γ)

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών 
υποστήριξης πλατφόρµας (3ου 

εξαµήνου)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ12

Σηµαντικά Ορόσηµα

ΚΩΔ ΟΡ.
3.1

Πλατφόρµα σε πλήρη επιχειρησιακή 
λειτουργία

Μήνας 
Επίτευξης Μ3
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3.3.3.2.4.Φάση 4: Υλοποίηση υποστηρικτικών υπηρεσιών 
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Τίτλος Φάσης Υλοποίηση υποστηρικτικών υπηρεσιών Διάρκεια Φάσης 12 µήνες

Αντικείµενο Εργασιών / Περιγραφή Φάσης: 
Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων, 
κατ’ ελάχιστον: 

• Διαµόρφωση υποδοµής υπολογιστικού νέφους του GCloud καθώς και του 
Περιβάλλοντος Ανάκαµψης από Καταστροφή, κατανοµή υπολογιστικών πόρων, 
διαµόρφωση περιβάλλοντος παραγωγικής λειτουργίας πλατφόρµας 

• Ανάπτυξη κεντρικού ενοποιηµένου µηχανισµού διαχείρισης χρηστών 
• Διάθεση πλατφόρµας τηλε-εκπαίδευσης και προετοιµασία εκπαιδευτικού υλικού 
• Εκπαίδευση διαχειριστών συστήµατος 
• Υλοποίηση δράσεων δηµοσιοποίησης και προβολής 
• Ανάπτυξη πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης 
• Ολοκληρωµένη συλλογή δεδοµένων ευφυούς γεωργίας και αξιολόγηση αντικτύπου 
• Νοµική υποστήριξη έργου

Στόχοι Φάσης: 
▪ Η φιλοξενία της πλατφόρµας σε αξιόπιστο κέντρο δεδοµένων (υπολογιστικό νέφος) µε 

επαρκείς δυνατότητες / χαρακτηριστικά και της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος 
ανάκαµψης από καταστροφή 

▪ Η συντήρηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας της υποδοµής υπολογιστικού νέφους. 
▪ Η διαχείριση της υποδοµής, που θα εξασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της 
▪ Η ευρεία προβολή του έργου µέσω δράσεων δηµοσιοποίησης 
▪ Η λειτουργία πλατφόρµας τηλε-εκπαίδευσης για τη κατάρτιση των χρηστών 
▪ Συγκέντρωση έγκυρων δεδοµένων για επιλεγµένες καλλιέργειες 
▪ Αποτίµηση της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρµογή ευφυούς γεωργίας

Παραδοτέα (κατ’ ελάχιστον):

ΚΩΔ Π.4.1 Υπολογιστικό Νέφος (GCloud) για 
φιλοξενία της πλατφόρµας και 

περιβάλλον ανάκαµψης από καταστροφή

Μήνας 
Παράδοσης

Μ1

ΚΩΔ Π.4.2 Πλήρως λειτουργικός µηχανισµός 
διαχείρισης χρηστών

Μήνας 
Παράδοσης

Μ2

ΚΩΔ Π.4.3 Σχέδιο Εκπαίδευσης Μήνας 
Παράδοσης

Μ2

ΚΩΔ Π.4.4 Πλήρως λειτουργική πλατφόρµα τηλε-
εκπαίδευσης

Μήνας 
Παράδοσης

Μ2

ΚΩΔ Π.4.5 Πλήρως λειτουργική πλατφόρµα 
κοινωνικής δικτύωσης

Μήνας 
Παράδοσης

Μ2

ΚΩΔ Π.4.6 Πλάνο Δράσεων Δηµοσιοποίησης - 
Προβολής

Μήνας 
Παράδοσης

Μ3

ΚΩΔ Π.4.7 Έγκυρα δεδοµένα ευφυούς γεωργίας για 
επιλεγµένες καλλιέργειες 

Μήνας 
Παράδοσης

Μ8, Μ12

ΚΩΔ Π.4.7 (α) Έγκυρα δεδοµένα ευφυούς γεωργίας για 
επιλεγµένες καλλιέργειες (1ου οκταµήνου)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ8

ΚΩΔ Π.4.7 (β) Έγκυρα δεδοµένα ευφυούς γεωργίας για 
επιλεγµένες καλλιέργειες (3ου 

τετραµήνου)

Μήνας 
Παράδοσης

Μ12

ΚΩΔ Π.4.8 Προσαρµοσµένες επιστηµονικές 
αλγοριθµικές µέθοδοι για άρδευση και 

φυτοπροστασία

Μήνας 
Παράδοσης

Μ12
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3.3.4.Σχέδιο και Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ολοκληρωµένο σχέδιο οργάνωσης του Συστήµατος 
Διασφάλισης Ποιότητας. Η οργάνωση της Διασφάλισης της Ποιότητας του Έργου είναι από τους 
πλέον κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας του Έργου του Αναδόχου. 

Η Διασφάλιση Ποιότητας (quality assurance) στο πλαίσιο του Έργου θα περιλαµβάνει όλες τις 
προγραµµατισµένες και συστηµατικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την επαρκή 
εξασφάλιση, ότι το παραγόµενο Σύστηµα θα ικανοποιεί δεδοµένες ποιοτικές απαιτήσεις του 
Φορέα Λειτουργίας. Η απρόσκοπτη εξέλιξη της διεργασίας Διασφάλισης Ποιότητας στο πλαίσιο 
του Έργου απαιτεί τον ορισµό και συντήρηση διαδικασιών, προτύπων και οδηγιών που αφορούν 
όλες τις Φάσεις εκτέλεσης του Έργου.  

Ως Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών, προτύπων, 
δραστηριοτήτων και πόρων που χρησιµοποιούνται για τη Διασφάλιση Ποιότητας στο Έργο. 

Η εφαρµογή του Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να 
επιτευχθεί µέσω ενός αριθµού συµπληρωµατικών ενεργειών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις 
συµπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα 
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:  

• Το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή 
καθορισµό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων µε τα οποία εκτελούνται οι 
εργασίες για την υλοποίηση του Έργου, 

• Την ανάπτυξη µίας οµαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των 
εργασιών υλοποίησης του Έργου, 

• Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. 

Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τη µεθοδολογία που 
θα ακολουθήσει για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου. Η µεθοδολογία διασφάλισης 
ποιότητας θα δεσµεύει τον Ανάδοχο για τα όρια των ανοχών στην ποιότητα, στην πληρότητα και 
στην χρονική απόκριση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

3.3.5.Σχέδιο και Σύστηµα Διαχείρισης Κινδύνων 

Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. Κατά 
την ανάλυση κινδύνων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:  

Εξαρτήσεις του έργου από αποτελέσµατα άλλων έργων, µε έµφαση σε θέµατα παράλληλης 
εκτέλεσης εργασιών και εξάρτησης παραδοτέων. 

• Κίνδυνοι που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του αναδόχου σχήµατος, ειδικά 
στην περίπτωση κοινοπραξίας. 

ΚΩΔ Π.4.9 Τεύχος αποτίµησης αποτελεσµάτων έργου Μήνας 
Παράδοσης

Μ12

Σηµαντικά Ορόσηµα

ΚΩΔ ΟΡ.4.1

Υπολογιστικό Νέφος (GCloud) για 
φιλοξενία της πλατφόρµας και 
περιβάλλον ανάκαµψης από 

καταστροφή

Μήνας 
Επίτευξης Μ1

ΚΩΔ ΟΡ.4.2 Εργασίες συλλογής δεδοµένων 
ευφυούς γεωργίας

Μήνας 
Επίτευξης Μ3
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• Κίνδυνοι που πηγάζουν από λοιπά διοικητικά, οργανωτικά και τεχνικά θέµατα. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan) θα περιγράφει πώς θα δοµούνται και θα 
εκτελούνται ο εντοπισµός, η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, ο σχεδιασµός της αντιµετώπισης, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος κινδύνων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου. Το 
Σχέδιο θα επιτηρείται κυρίως από τον Υπεύθυνο Έργου και τα στελέχη διοίκησης του έργου που 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων σχεδιασµού και εκτέλεσης της διαχείρισης 
κινδύνων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συµµόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής 

1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.1 ΝΑΙ    

Προµήθεια τηλεµετρικών σταθµών µέσω των οποίων 
θα πραγµατοποιείται η µέτρηση και καταγραφή 
εδαφικών και ατµοσφαιρικών παραµέτρων

≥ 6.500    

Κάλυψη των διαφορετικών κλιµατικών και εδαφικών 
ζωνών καλλιεργήσιµης έκτασης που αντιστοιχεί στο 
60% της παραγόµενης αξίας των ελληνικών 
προϊόντων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας

ΝΑΙ    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Οι υπό προµήθεια σταθµοί συλλογής δεδοµένων 
µ έ τρησης εδαφικών κα ι ατµοσφα ιρ ικών 
παραµέτρων θα πρέπει να µετρούν και να 
καταγράφουν ανά δέκα (10) λεπτά της ώρας τις 
παρακάτω ατµοσφαιρικές παραµέτρους και 
τουλάχιστον ανά µία (1) ώρα τις παρακάτω εδαφικές 
παραµέτρους.

ΝΑΙ     

• Θερµοκρασία περιβάλλοντος (°C) ΝΑΙ     

• Σχετική υγρασία περιβάλλοντος (0 - 100 %) ΝΑΙ     

• Ατµοσφαιρική πίεση (hPa) ΝΑΙ     

• Διεύθυνση Ανέµου (°) ΝΑΙ     

• Ταχύτητα ανέµου (km/h) ΝΑΙ     

• Βροχόπτωση (mm/h) ΝΑΙ     

• Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας (W/m2) ΝΑΙ     

• Θερµοκρασία εδάφους (°C) ΝΑΙ 

• Υγρασία εδάφους (%) ΝΑΙ 

• Αλατότητα Εδάφους (dS/m) ΝΑΙ 

Τα εύρη τιµών και η τυπική ακρίβεια για καθένα από 
τα παραπάνω µεγέθη θα πρέπει να καλύπτουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον σχετικό 
πίνακα της παραγράφου 3.2.1.3.1 και 3.2.1.3.2 
(Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ 

Σελίδα  137



Η συνδεσµολογία της κύριας µονάδας του σταθµού 
µε τα περιφερειακά αισθητήρια, την µονάδα 
ενεργειακής αυτονοµίας ή άλλες υποµονάδες να 
γίνεται µε αδιάβροχα βύσµατα, προδιαγραφών 
τουλάχιστον IP67 (όταν είναι συνδεδεµένα ή 
προστατευµένα), κατάλληλα για εγκατάσταση σε 
συνθήκ ε ς ε ξωτ ερ ι κού περ ι βάλλον το ς . Η 
συνδεσµολογία θα πρέπει να υλοποιηθεί έτσι, ώστε η 
διαδικασία σύνδεσης-αποσύνδεσης να µην απαιτεί το 
άνοιγµα καλύµµατος το οποίο αποτελεί ασπίδα 
προστασίας για στεγανοποίηση ηλεκτρονικών ή 
άλλων ευαίσθητων εξαρτηµάτων.

Το αισθητήριο βροχόπτωσης (βροχόµετρο) πρέπει να 
έχει διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0.5 mm. Ως 
εκ τούτου, κάθε βήµα µέτρησης, θα πρέπει να είναι 
µικρότερο ή ίσο µε βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 
µεταβολή στάθµης κατά 0.5 mm.

ΝΑΙ 

Ο σταθµός θα πρέπει να συνδέεται µε αισθητήρα 
εδαφικής υγρασίας, εδαφικής αλατότητας (υπό τη 
µορφή εδαφικής αγωγιµότητας) και εδαφικής 
θερµοκρασίας. Ο αισθητήρας θα πρέπει να µετρά 
υδατική περιεκτικότητα επί τοις εκατό στο 
περιβάλλον έδαφος [%], να δίνει τη δυνατότητα 
υπολογισµού της ειδικής αγωγιµότητας [dS/m] και 
να εξάγει τη θερµοκρασία σε βαθµούς κελσίου [οC]. 
Το ως άνω σύνολο αισθητήρων πρέπει να 
τοποθετείται σε οµάδες ανά εγκατάσταση 
προκειµένου να ελέγχονται οι περιβάλλουσες 
συνθήκες του ριζικού συστήµατος της υπό έλεγχο 
καλλιέργειας σε τουλάχιστον δύο (2)  βάθη. Τα βάθη 
αυτά επιλέγονται µε βάση τη φυσιολογία του ριζικού 
συστήµατος της εκάστοτε καλλιέργειας και αφορούν 
σε τιµές από 10 εκατοστά έως 1 µέτρο

ΝΑΙ 

Οι αισθητήρες µέτρησης εδαφικής υγρασίας, 
εδαφικής αλατότητας και εδαφικής θερµοκρασίας θα 
πρέπει ιδανικά να είναι συµπαγούς κατασκευής 
(ενιαίο σώµα χωρίς εξέχοντα στελέχη). Σε περίπτωση 
µη συµπαγών αισθητήρων, τυχόν εξέχοντα στελέχη 
τα οποία έρχονται σε επαφή µε το έδαφος θα πρέπει 
να είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθεκτικά σε 
κάµψεις, κρούσεις και εγκάρσιες καταπονήσεις.

ΝΑΙ 

Απαιτείται η προµήθεια τουλάχιστον δύο (2) 
περιφερειακών αισθητήρων ανά σταθµό που θα 
συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούν 
στη κόµη των φυτών και θα τα καταγράφουν 
τουλάχιστον ανά δέκα (10) λεπτά της ώρας. Τα 
ζητούµενα µετρούµενα µεγέθη, όπως περιγράφονται 
και στον πίνακα της παραγράφου  3.2.1.3.3 του 
παραρτήµατος Ι, είναι

ΝΑΙ 

• η διύγρανση του φύλλου ("υγρό" / "στεγνό"), ΝΑΙ 

• η σχετική υγρασία του αέρα στην θέση του 
φύλλου (0 - 100 %) ΝΑΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
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• θερµοκρασία αέρα στην θέση του φύλλου 
(°C). ΝΑΙ 

Συνύπαρξη όλων των µετρητικών συστηµάτων σε µια 
ενοποιηµένη συσκευασία µε στόχο τον περιορισµό 
των απαραιτήτων καλωδίων προς εγκατάσταση 
εντός της καλλιέργειας και τη µεγιστοποίηση του 
βαθµού ευελιξίας αξιοποίησης του εκάστοτε σταθµού 
(είτε για µέτρηση εδαφικών παραµέτρων είτε 
ατµοσφαιρικών είτε και τα δύο). Το µήκος των 
καλωδίων σύνδεσης των διαφόρων αισθητηρίων θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 3m και θα πρέπει να 
είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δυσµενείς 
εξωτερικές συνθήκες

ΝΑΙ 

Δυνατότητα τοπικής καταγραφής δεδοµένων 
τουλάχιστον 18 µηνών, σε περίπτωση απώλειας 
σύνδεσης δικτύου και ετεροχρονισµένης αποστολής 
των εν λόγω δεδοµένων όταν η σύνδεση επανέλθει

ΝΑΙ 

Δυνατότητα απρόσκοπτης λε ι τουργ ίας σε 
θερµοκρασίες -20°C έως +60°C και σχετικής 
υγρασίας από 0% έως και 100%

ΝΑΙ 

Ανθεκτικότητα στο χηµ ικό περιβάλλον της 
καλλιέργειας, όπως αυτό διαµορφώνεται από τους 
αγροτικούς ψεκασµούς και τις λιπάνσεις.

ΝΑΙ 

Αντοχή σε χαλαζόπτωση και βροχόπτωση ΝΑΙ 

Αντοχή σε συνθήκες ανέµου µέχρι 100 km/h ΝΑΙ 

Ενεργειακή αυτονοµία τουλάχιστον 10 ηµερών. Κατά 
το διάστηµα αυτών των ηµερών, το οποίο ορίζεται 
από κατάσταση πλήρους φόρτισης έως ότου 
παρέλθει και η 10η µέρα χωρίς καµία ενδιάµεση 
φόρτιση, θα πρέπει ο σταθµός να αποστέλλει άρτια 
και πλήρη δεδοµένα, µε ρυθµό αποστολής ενός 
πλήρους πακέτου δεδοµένων ανά µ ία ώρα 
τουλάχιστον για τα ατµοσφαιρικά και εδαφικά 
δεδοµένα.

ΝΑΙ 

Ενεργειακή αυτονοµία η οποία δεν θα απαιτεί την 
σύνδεση του σταθµού σε Δίκτυο Ηλεκτρικής 
Ενέργειας οποιασδήποτε µορφής, αλλά θα στηρίζεται 
σε δέσµευση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. 

ΝΑΙ 

Μη-ύπαρξη κινούµενων µερών για την δέσµευση της 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, χάριν αξιοπιστίας 
και διάρκειας ζωής. Επιπροσθέτως, µέριµνα θα 
πρέπει να ληφθεί, ώστε η δέσµευση της ανανεώσιµης 
πηγής ενέργειας, να µην επηρεάζεται από την 
βλάστηση
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Ιστός στήριξης µεταβλητού ύψους, που θα επιτρέπει 
την εγκατάσταση των αισθητηρίων θερµοκρασίας 
αέρα, σχετικής υγρασίας αέρας, βροχόπτωσης, 
ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου σε ρυθµιζόµενο 
ύψος από 1.25 m το πολύ και έως 4 m τουλάχιστον, 
ώστε να βρίσκεται πλησίον της κώµης των φυτών για 
καλλιέργειες µε ύψος από 1,5µ έως 5µ. Απαραίτητη 
προϋπόθεση του σταθµού είναι η δυνατότητα 
εγκατάστασης του, εντός της καλλιέργειας ώστε να 
καταγράφει στοιχεία του µικροκλίµατος της εκάστοτε 
καλλιέργειας.

ΝΑΙ 

Αντηρίδες στήριξης για την υποστήριξη του ιστού, σε 
ύψος και διάταξη που θα δεν εµποδίζουν τις 
αγροτικές εργασίες

ΝΑΙ 

Ενσωµάτωση συστήµατος αποµακρυσµένου ελέγχου 
ανοίγµατος και κλεισίµατος υδραυλικών βαλβίδων 
για τον έλεγχο άρδευσης, µέσω διαδικτυακής 
πρόσβασης σε πλατφόρµα ελέγχου , από 
διαβαθµισµένους χρήστες. Ο σταθµός θα πρέπει να 
προσφέρει µηχανισµό για διάγνωση προβληµάτων 
στην εκτέλεση εντολών, καθώς και µηχανισµό 
εξασφάλισης έναντι αστοχίας (fail-safe), ο οποίος θα 
εγγυάται την αυτόµατη διακοπή της παροχής 
άρδευσης σε περίπτωση σφάλµατος, χωρίς την 
ανάγκη επέµβασης από χρήστη.

ΝΑΙ 

Δυνατότητα αποµακρυσµένης ενηµέρωσης του 
υλικολογισµικό (firmware) του σταθµού µέσω 
Διαδικτύου (over-the-air). Θα πρέπει η ενηµέρωση 
και αποσφαλµάτωση θεµάτων που αφορούν στο 
υλικολογισµικό, να είναι δυνατή χωρίς την ανάγκη 
επί τόπου επίσκεψης προσωπικού.

ΝΑΙ 

Δυνατότητα αναγνώρισης κλοπής και αποστολής 
καταλλήλου σήµατος συναγερµού για ειδοποίηση του 
τελικού χρήστη

ΝΑΙ 

Δυνατότητα αυτοδιάγνωσης ανεπιθύµητης κλίσης του 
τηλεµετρικού σταθµού και καταλλήλου σήµατος 
συναγερµού για ειδοποίηση του τελικού χρήστη. Να 
δοθούν τα όρια της κλίσης που ενεργοποιούν τον 
σχετικό συναγερµό.

ΝΑΙ 

 Δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης του σταθµού µε 
την ηλεκτρονική εφαρµογή (Πίνακας Εγκατάσταση 
Σ τ α θ µών Σ υ λ λ ο γ ή ς Δ ε δ ο µ έ νων ) που θα 
χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της ορθής 
εγκατάστασης, ελέγχου και διαχείρισης του 
σταθµού, µέσω bluetooth.

Θύρα διασύνδεσης εξωτερικών ψηφιακών 
αισθητήρων. Η θύρα αυτή θα παρέχει στον σταθµό 
τη δυνατότητα πρόσθετης εγκατάστασης ψηφιακών 
αισθητήρων µέσω τουλάχιστον ενός από τα 
παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας

ΝΑΙ 
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I2C: (Inter-Integrated Circuit) σειριακός διαύλος 
επικοινωνίας ο οποίος χρησιµοποιείται για την 
σύνδεση περιφερειακών µικρής ταχύτητας σε 
motherboard, embedded systems, κινητά τηλέφωνα 
ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

RS-232: (Recommended Standard 232) είναι ένα 
πρότυπο για σειριακή µετάδοση δυαδικών σηµάτων 
δεδοµένων µεταξύ ενός DTE (Data terminal 
equipment) και ενός DCE (Data Circuit-terminating 
equipment).

UART-TTL (3.3V): (Universally Asynchronous 
Receiver/Transmitter – Transistor-to-Transistor Logic) 
ασύγχρονος σειριακός δίαυλος επικοινωνίας ο 
οποίος χρησιµοποιεί λογικές στάθµες µεταξύ 0V και 
3.3V

SDI-12:  (Serial Digital Interface at 1200 baud) 
σειριακό πρωτόκολλο Ασύγχρονης επικοινωνίας για 
ευφυείς αισθητήρες περιβαλλοντικών δεδοµένων.

Επιπροσθέτως των απαραιτήτων σηµάτων που θα 
απαιτηθούν από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η 
θύρα διασύνδεσης θα πρέπει να προσφέρει 
τουλάχιστον παροχή τροφοδοσίας 12V/1A, µε 
δυνα τό τ η τα ε λ έ γ χου O N / O F F, µ έσω τ ου 
υλικολογισµικού (firmware)

ΝΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.1.1 ΝΑΙ    

Προκαταρκτική Μελέτη Χωροθέτησης από την οποία 
θα προκύπτουν 

• Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α ε κ π ό ν η σ η ς µ ε λ έ τ η ς 
χωροθέτησης 

• Στοιχεία που αξιοποιήθηκαν 
• Πηγές δεδοµένων από τις οποίες αντλήθηκαν 

τα στοιχεία 
• Απόσπασµα χάρτη όπου θα παρουσιάζονται 

ευκρινώς και προσεγγιστικά οι θέσεις 
εγκατάστασης των σταθµών της πρώτης 
παρτίδας (ήτοι 1.000 σταθµοί). O χάρτης θα 
συνοδεύεται από αρχείο στο οποίο θα 
δίνονται οι προσεγγιστικές θέσεις µε 
γεωγραφικό µήκος και πλάτος σε WGS84 και 
η πληροφορία για τις καλλιέργειες µε τις 
οποίες σχετίζεται.

ΝΑΙ    

Η προκαταρκτική µελέτη χωροθέτησης θα 
πραγµατοποιηθεί βάσει της πρότασης του 
υποψηφίου αναδόχου σχετικά µε τις είκοσι (20) πιο 
παραγωγικές καλλιέργειες, όπως περιγράφεται στη 
παράγραφο 3.1 του παραρτήµατος Ι

ΝΑΙ
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Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Χωροθέτησης, ο 
Ανάδοχος απαιτείται να λάβει υπόψη του, τις γενικές 
οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές που ορίζονται από 
τον παγκόσµιο µετεωρολογικό οργανισµό WMO.

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε 
τον ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του σταθµού, και 
την διασφάλιση της συγκαταθεσής του

ΝΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.1.2 ΝΑΙ    

Ανάπτυξη δικτύου εγκατάστασης και υποστήριξης 
σταθµών συλλογής δεδοµένων ΝΑΙ    

Παρουσίαση προκαταρκτικού πλάνου διάθεσης των 
σταθµών στα σηµεία εγκατάστασης ΝΑΙ    

Εξασφάλιση τουλάχιστον 13 Κέντρων διανοµής και 
υποστήριξης βάσει του πίνακα της παραγράφου 
3.2.1.2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλλει λίστα µε τα Κέντρα Διανοµής ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και τα αντίστοιχα αντίγραφα 
συµφωνητ ικών συνεργασ ίας απ ' όπου θα 
διασφαλίζεται ότι κατά την έναρξη του έργου, τα 
Κέντρα αυτά θα είναι άµεσα διαθέσιµα και πλήρως 
λειτουργικά και στελεχωµένα.

≥13    

Tα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης θα πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποίηση από την κατασκευάστρια 
εταιρεία των σταθµών που να διασφαλίζει ότι τα 
στελέχη τους έχουν τις ελάχιστες απαιτούµενες 
ικανότητες για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω 
εργασιών 

NAI

Τα Κέντρα Διανοµής και υποστήριξης θα πρέπει κατ' 
ελάχιστον να είναι στελεχωµένο µε τρία (3) άτοµα 
των ακόλουθων αρµοδιοτήτων / ρόλων: 

• Ένας (1)  Υπεύθυνος Κέντρου Διανοµής και 
Υποστήριξης 

• Δύο (2) τεχνικοί Εγκατάστασης σταθµών

ΝΑΙ    

Τα Κέντρα Διανοµής και υποστήριξης θα πρέπει να 
είναι εξοπλισµένα µε τον ελάχιστο απαιτούµενο 
ε ξ ο π λ ι σ µ ό γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν 
προδιαγραφόµενων εργασιών.

ΝΑΙ    

Τα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης απαιτείται να 
τηρούν σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (σύµφωνα µε 
το πρότυπο ISO 9001) µε πεδίο εφαρµογής την 
παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό τοµέα. Απαιτείται 
η υποβολή των αντιγράφων των σχετικών 
πιστοποιητικών.

ΝΑΙ
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Τα Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης απαιτείται να 
τηρούν σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας των 
πληροφοριών (σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 27001) 
µε πεδίο εφαρµογής την παροχή υπηρεσιών στον 
αγροτικό τοµέα. Απαιτείται η υποβολή των 
αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών.

ΝΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Εγκατάσταση τηλεµετρικών σταθµών σύµφωνα µε 
τον πίνακα της παραγράφου 3.2.1.3 ≥ 6.500    

Προµήθεια του υλικολογισµικού (firmware) των 
σταθµών συλλογής δεδοµένων, το οποίο πρέπει 
υποχρεωτικά να υπάγεται σε άδεια λογισµικού 
ανοικτού κώδικα

ΝΑΙ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεσµεύεται ότι κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας των 
προσφορών των συµµετεχόντων, θα προβεί στην 
επίδειξη εγκατάστασης και λειτουργίας ενός (1) 
σ τ α θ µ ο ύ σ υ λ λ ο γ ή ς δ ε δ ο µ έ ν ω ν ε κ τ ω ν 
προσφερόµενων από τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η 
µέτρηση και καταγραφή των εδαφικών και 
ατµοσφαιρικών παραµέτρων, όπως περιγράφεται 
στη παράγραφο 3.2.1.3

ΝΑΙ    

Κατά την ανωτέρω επίδειξη ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρουσιάσει τον κατασκευαστικό 
φάκελο του σταθµού συλλογής δεδοµένων µε τα 
προσχέδια (b luepr ints ) των πλακετών . Ο 
συ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο ς φάκ ε λ ο ς –σ ε π ε ρ ί π τωση 
κατακύρωσης του έργου- θα πρέπει να παραδοθεί 
στην Αναθέτουσα Αρχή, συνοδευόµενος από άδεια 
χρήσης που να επιτρέπει την αξιοποίησή και 
κατασκευή τους από την Αναθέτουσα Αρχή

ΝΑΙ

Ηλεκτρονική εφαρµογή για την υποστήριξη της 
ορθής εγκατάστασης,  του έλεγχου και της 
διαχείρισης του σταθµού, σε λειτουργικό σύστηµα 
Android (native / hybrid) (φορητή συσκευή / 
smartphone / tablet). Μέσω της εφαρµογής αυτής 
και ορισµένων σαφώς προκαθορισµένων βηµάτων µε 
οπτική υπόδειξη σφαλµάτων, θα πρέπει να δίνονται 
οδηγίες για την εγκατάσταση του Ιστού και να 
επιβεβαιώνεται η ορθή ολοκλήρωση των εργασιών 
εγκατάστασης. Επίσης, µέσω της ίδιας εφαρµογής, 
θα πρέπει να είναι δυνατή η τοπική διάγνωση 
προβληµάτων του εγκατεστηµένου σταθµού και η 
αποσφαλµάτωση τους µέσω προκαθορισµένων 
εντολών

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Δυνατότητες της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρµογής: 
• παρακολούθησης δεδοµένων σε ζωντανό 

χρόνο,  
• τοπικής καταγραφής τους σε αναγνώσιµο 

αρχείο (log) και 
• αποστολής των καταγραφών µέσω email. 

Οι δυνατότητες αυτές θα επιτυγχάνονται είτε µέσω 
ασύρµατης ζεύξης (Bluetooth) ή σειριακής 
επικοινωνίας µε τον εγκατεστηµένο σταθµό.

ΝΑΙ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Σύνδεση σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο Διαδικτύου, 
του οποίου το δίκτυο συµπεριλαµβανοµένης της 
προσφερόµενης χρήσης εναλλακτικών δικτύων µε 
εθνική περιαγωγή θα παρέχει ικανοποιητικότατη 
κάλυψη του Ελλαδικού χώρου.

≥ 99.5%    

Προµήθεια των απαιτούµενων καρτών SIM ≥ 6.500

Ελάχιστος απαιτούµενος όγκος µεταδιδόµενων 
δεδοµένων ανά σταθµό συλλογής δεδοµένων και ανά 
ηµερολογιακό µήνα, µε ελάχιστη διάρκεια 36 µηνών

≥ 5 ΜΒ

Δυνατότητα µοιραζόµενου όγκου δεδοµένων 
(pooling) µεταξύ των σταθµών συλλογής δεδοµένων ΝΑΙ

Δυνατότητα κρυπτογράφησης των µεταδιδόµενων 
δεδοµένων µέσω χρήσης Εικονικών Ιδιωτικών 
Δικτύων (VPN) πάνω από το δηµόσιο διαδίκτυο.

ΝΑΙ    

Δυνατότητα µετάβασης σε δίκτυο εναλλακτικού 
παρόχου σε περίπτωση απώλειας σήµατος ή µη 
κάλυψης του παρόχου

ΝΑΙ

Σαφής και ελεγχόµενη πρόσβαση συσκευών στο 
Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN), οριζόµενη µέσω 
διαχειριστικού εργαλείου µε διαδικτυακή πρόσβαση.

ΝΑΙ    

Ρητά ορισµένη στατική διεύθυνση IP ανά σταθµό, 
εντός του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN). ΝΑΙ    

Τα δεδοµένα που θα συλλέγονται από τους 
παραπάνω αισθητήρες θα πρέπει υποχρεωτικά να 
στέλνονται στην κεντρική τεχνολογική υποδοµή που 
θα υλοποιηθεί, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, 
µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Σε περίπτωση απώλειας παροχής δεδοµένων 
διαδικτύου, είτε σε περίπτωση επιθυµίας µείωσης 
καταναλισκόµενων δεδοµένων, είναι επιθυµητό να 
υπάρχει δυνατότητα τοπικής επικοινωνίας µεταξύ 
των σταθµών µέσω αξιοποίησης εναλλακτικού 
ασύρµατου τοπικού δικτύου. Το δίκτυο αυτό, θα 
επιτρέπει την τοπική συλλογή των δεδοµένων των 
διασυνδεδεµένων σταθµών σε έναν κεντρικό Σταθµό-
Πύλη ("Gateway") και από εκεί, θα προωθούνται 
µαζικά προς την κεντρική τεχνολογική υποδοµή που 
θα υλοποιηθεί, µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 
Γ ι α τ η ν βέλ τ ι σ τη αξ ι οπο ί ηση αυτή ς τ η ς 
λειτουργικότητας, κάθε τηλεµετρικός σταθµός θα 
πρέπει να παρέχει την δυνατότητα  σύνδεσης σε 
αυτό το τοπικό δίκτυο. Η εµβέλεια του δικτύου 
αυτού, θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη 
απόσταση 4 km, σε ανεµπόδιστη οπτική επαφή (Line-
Of-Sight).

   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ / ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει στην 
υποδοµή φιλοξενίας και να παραµετροποιήσει 
κατάλληλα, έτοιµο ανοιχτού κώδικα web - based 
λογισµικό παρακολούθησης των παραµέτρων του 
δικτύου και των µετρούµενων παραµέτρων των 
σταθµών

ΝΑΙ    

Το συγκεκριµένο λογισµ ικό θα πρέπει να 
συνοδεύεται από το απαιτούµενο συστηµικό 
λογισµικό (RDBMS, Web / Application Server κλπ.), 
για τη λειτουργία του. Να αναφερθεί η τεχνολογική 
στοίβα λειτουργίας του λογισµικού.

ΝΑΙ    

Να περιγραφούν οι λειτουργικές δυνατότητες του 
λογισµικού σε πλήρη συµµόρφωση των απαιτήσεων 
της παραγράφου 3.2.1.4

ΝΑΙ    

Οι λειτουργικές δυνατότητες του συγκεκριµένου 
λογισµικού απαιτείται να ενσωµατωθούν στη 
πλατφόρµα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 
περιβαλλοντικών δεδοµένων, πριν η πλατφόρµα 
τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, µε τη µορφή 
αποθετηρίου περιβαλλοντικών δεδοµένων

ΝΑΙ    

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.1.5 ΝΑΙ    

Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών δοκιµαστικής 
λειτουργίας των σταθµών συλλογής δεδοµένων που 
θα χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση. Να 
περιγραφεί η λειτουργία της mobile εφαρµογής που 
θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες αυτές.

ΝΑΙ    

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.1.6 ΝΑΙ    

Περιγραφή προγράµµατος τακτικής προληπτικής 
συντήρησης σταθµών συλλογής δεδοµένων από τα 
Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης.

ΝΑΙ    

Αναλυτική περιγραφή µεθοδολογίας υποστήριξης του 
δικτύου σταθµών όπου θα παρουσιάζονται κατ' 
ελάχιστον 

• η διαδικασία και οι τρόποι υποδοχής του 
προβλήµατος / αιτήµατος προς επίλυση µε 
αξιοποίηση του help-desk 

• η διαδικασία αξιολόγησης του 
• οι προϋποθέσεις για κλιµάκωση του 

προβλήµατος στα Κέντρα Διανοµής και 
υποστήριξης για επιτόπου επίλυση

ΝΑΙ    

Να περιγραφούν οι λειτουργικές δυνατότητες της 
ειδικής ticketing web εφαρµογής που θα αξιοποιηθεί 
στο πλαίσιο του έργου.

ΝΑΙ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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2. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ      

Η πλατφόρµα θα πρέπει να είναι «ανοικτής» 
αρχιτεκτονικής (open architecture), και να 
χρησιµοποιεί πρότυπα που θα διασφαλίζουν την 
οµαλή συνεργασία και λειτουργία µεταξύ των 
επ ιµ έρους λε ι τ ουργ ι κών εφαρµογών τη ς 
ολοκληρωµένης λύσης, τη δικτυακή συνεργασία 
µεταξύ εφαρµογών ή / και υποσυστηµάτων, τα 
οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά 
συστήµατα, την επεκτασιµότητα των υποσυστηµάτων 
και εφαρµογών χωρίς αλλαγές στη δοµή και 
αρχιτεκτονική τους

ΝΑΙ    

Το σύνολο της ολοκληρωµένης λύσης θα πρέπει να 
ακολουθεί τις αρχές του cloud computing, οι οποίες 
βασίζονται στη πολυχρηστικότητα, την ευρεία 
κ λ ι µ ά κωσ η , τ η ν ε λ α σ τ ι κ ό τ η τ α κ α ι τ ο ν 
αυτοκαθορισµό των πόρων και το σύνολο των 
εφαρµογών / υποσυστηµάτων θα παρέχονται µε τη 
µορφή υπηρεσίας στο σύνολο των ωφελούµενων

ΝΑΙ    
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Η πλατφόρµα θα πρέπει να υλοποιηθεί µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να παρέχει πρόσβαση σε: 

• Δεδοµένα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας 
που συλλέγονται από το πανελλαδικό δίκτυο 
επίγειων σταθµών συλλογής δεδοµένων αλλά 
και από τις υπόλοιπες πηγές. 

• Μετεωρολογικές προγνώσεις µέσω της 
αξιοποίησης και του υφιστάµενου δικτύου 
µετεωρολογικών σταθµών της ΕΜΥ, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο 

• Επιστηµονικά αλγοριθµικά µοντέλα που θα 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου, θα φιλοξενούνται και θα εκτελούνται 
εντός της πλατφόρµας και τα οποία θα 
σχετίζονται µε τη λίπανση, την άρδευση, την 
φυτοπροστασία και άλλες καλλιεργητικές 
διαδικασίες. Τα επιστηµονικά αλγοριθµικά 
µοντέλα θα ε ίναι εξε ιδ ικευµένα για 
επιλεγµένες καλλιέργειες και προσαρµοσµένα 
στις ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της 
εκάστοτε περιοχής. 

• Ηλεκτρονικές εφαρµογές σχετικές µε τον 
αγροδιατροφικό τοµέα που θα αναπτυχθούν 
και θα είναι διαθέσιµες σε όλους τους 
χρήστες της πλατφόρµας. 

• Υπολογιστική υποδοµή διαθέσιµη βάσει του 
µοντέλου IaaS (Infrastructure as a Service), η 
οποία θα παρέχει τους απαιτούµενους 
π ό ρ ο υ ς , ώ σ τ ε ν α ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι η 
αποτελεσµατική διαχείριση µεγάλου όγκου 
ετερογενών δεδοµένων τα οποία προέρχονται 
από διάφορες πηγές. 

• Προγραµµατιστικές διεπαφές (APIs) ώστε να 
επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν 
δεδοµένα και υπηρεσίες της πλατφόρµας και 
να αναπτύξουν δικές τους εφαρµογές 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

ΝΑΙ    

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει µια 
ολοκληρωµένη λύση η οποία θα καλύπτει το σύνολο 
της απαιτούµενης λειτουργικότητας και των 
προδιαγραφών της πλατφόρµας. Στην παρουσίαση 
της τεχνικής λύσης που θα προτείνει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίζονται και να 
τεκµηριώνονται µε την απαιτούµενη λεπτοµέρεια τα 
σηµεία και ο βαθµός ολοκλήρωσης των επιµέρους 
συστηµάτων και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο 
σχεδιάγραµµα η συνολική λογική αρχιτεκτονική του 
συνόλου των υποσυστηµάτων της πλατφόρµας.

ΝΑΙ    

Για κάθε υποσύστηµα θα περιγράφεται µε σαφήνεια: 
• Ο ρόλος του 
• Τα δεδοµένα που διαχειρίζεται

ΝΑΙ    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ      

Σε τεχνολογικό επίπεδο η πλατφόρµα θα πρέπει να 
διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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• «Ανοιχτή» αρχιτεκτονική (open architecture), 
δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών 
προτύπων

ΝΑΙ    

• Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική ΝΑΙ    

• ενιαίο web-based περιβάλλον ΝΑΙ    

• Αρχιτεκτονική Ν-tier ΝΑΙ    

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος, όπως θα 
εξειδικευθεί στα πλαίσια της προσφορά των 
Υποψηφίων Αναδόχων και της Μελέτης Εφαρµογής, 
θα ικανοποιεί βασικές τεχνικές απαιτήσεις:

     

• Διαθεσιµότητα ΝΑΙ    

• Επεκτασιµότητα ΝΑΙ    

• Ασφάλεια ΝΑΙ    

• Αξιοπιστία ΝΑΙ    

• Ευκολία Διαχείρισης ΝΑΙ    

• Υποστήριξη ανοικτών προτύπων ΝΑΙ    

Η πλατφόρµα θα χαρακτηρίζεται από υψηλή 
ασφάλεια, διαθεσιµότητα και υψηλή ανοχή σε 
σφάλµατα

ΝΑΙ    

Θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδοµένων (RDBMS) και ανάπτυξης 
υποδοµής Αποθήκης Δεδοµένων 

ΝΑΙ    

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών σχετικά µε τα 
εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης των επιµέρους 
υποσυστηµάτων της πλατφόρµας

ΝΑΙ    

Η πλατφόρµα απαιτείται να ενσωµατώνει ειδικά 
διαµορφωµένο έτοιµο λογισµικό για την ανάπτυξη 
εφαρµογών στο περιβάλλον λειτουργίας της 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στη 
παράγραφο 3.2.2.1.2 (εδάφιο 9)

ΝΑΙ

Το ανωτέρω προσφερόµενο λογισµικό ταχείας 
ανάπτυξης εφαρµογών απαιτείται να καλύπτει κατ’ 
ελάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές

ΝΑΙ

Να είναι ανοιχτού κώδικα ΝΑΙ

Να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή συνοδευόµενο 
µε τον πηγαίο κώδικά του ΝΑΙ

Να υποστηρίζει µοντέλο ανάπτυξης πολυεπίπεδης 
εφαρµογής ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Να υποστηρίζει ευρέως διαδεδοµένα συστήµατα 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Υποχρεωτικά πρέπει 
να υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο εκ των Oracle 
Database Server, MS SQL Server, IBM DB2 και 
PostgreSQL

ΝΑΙ

Να διαθέτει γλώσσα ειδικού σκοπού (Domain 
Specific Language) όπου η περιγραφή της δοµής του 
User Interface να γίνεται µε δηλωτικό (declarative) 
τρόπο και όχι µε αλληλουχία από εντολές 
(statements)

ΝΑΙ

Να υποστηρίζει Single Page Applications (SPA) ΝΑΙ

Να υποστηρίζει παραγωγή κώδικα για το UI 
τουλάχιστον σε JavaScript ΝΑΙ

Να παράγει κώδικα για το backend σε Java2EE ή 
άλλη ισοδύναµη τεχνολογία ΝΑΙ

Ο παραγόµενος κώδικας να διασυνδέεται αυτόµατα 
µε το προσφερόµενο σύστηµα διαχείρισης χρηστών ΝΑΙ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του καλείται 
να περιγράψει την τεχνολογική πλατφόρµα της 
ολοκληρωµένης λύσης του και τον  τρόπο που η 
τεχνολογία αυτή αξιοποιείται στην περίπτωση του 
συγκεκριµένου έργου

ΝΑΙ    

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3 . 2 . 2 . 1 . 3 αναφορ ι κά µ ε τ ι ς απα ι τ ήσ ε ι ς 
Διαλειτουργικότητας 

ΝΑΙ    

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.2.1.4 αναφορικά µε τις απαιτήσεις Ασφάλειας ΝΑΙ    

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3 . 2 . 2 . 1 . 5 αναφορ ι κά µ ε τ ι ς απα ι τ ήσ ε ι ς 
Πολυκαναλικής Προσέγγισης 

ΝΑΙ    

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.2.1.6 αναφορικά µε τις απαιτήσεις Ανοιχτών 
Δεδοµένων / Ανοιχτών Προτύπων 

ΝΑΙ    

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.2.1.7 αναφορικά µε τις απαιτήσεις Ευχρηστίας 
της πλατφόρµας 

ΝΑΙ    

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3 . 2 . 2 . 1 . 8 αναφορ ι κά µ ε τ ι ς απα ι τ ήσ ε ι ς 
Προσβασιµότητας 

ΝΑΙ    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της παραγράφου 3 .2.2.2.1 
(Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ    

Η διαδικτυακή πύλη θα αποτελεί το κεντρικό σηµείο 
του περιβάλλοντος διεπαφής (UI) των χρηστών µε 
την πλατφόρµα

ΝΑΙ

Η Πύλη θα ολοκληρώνει σε ένα ενιαίο λειτουργικό 
π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο σ ύ ν ο λ ο τω ν υ π ό λ ο ι πω ν 
υποσυστηµάτων του συστήµατος

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει για την 
ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης έτοιµο λογισµικό 
ανοικτού κώδικά και ελεύθερης διάθεσης. Το 
λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει είναι 
ευρέως διαδεδοµένο και να χαρακτηρίζεται από 
υψηλή ωριµότητα.

ΝΑΙ

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει υποχρεωτικά να 
διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες, κατ’ ελάχιστον ΝΑΙ

• Να είναι αρθρωτή (modular) και επεκτάσιµη, 
µε δυνατότητα σχεδιασµού, ανάπτυξης και 
εγκατάστασης πρόσθετων λειτουργιών. 

• Να µπορεί να δηµοσιεύει πολυµεσικό 
περιεχόµενο.  

• Να συνδέεται µε πολλαπλά τρίτα συστήµατα 
και βάσεις δεδοµένων µε στόχο την ανάκτηση 
δεδοµένων από τα συστήµατα αυτά  

• Να διαχειρίζεται χρήστες, ρόλους και 
δικαιώµατα σε σχέση µε τη διαχείριση 
περιεχοµένου, και όλες τις φάσεις του κύκλου 
ζωής περιεχοµένου (π.χ. δηµ ιουργία, 
επεξεργασία, δηµοσίευση). 

• Να α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί µ ε τ α δ ε δ ο µ έ ν α σ τ ο 
περιεχόµενο. 

• Να ορίζει και να διαχειρίζεται πολιτικές για 
την ανάκτηση, δηµοσίευση, ανανέωση και 
διαγραφή περιεχοµένου 

• Να διαχειρίζεται την εµφάνιση και την 
εργονοµ ία των πυλών πρόσβασης σε 
περιεχόµενο.  

• Να καθορ ί ζ ε ι κα ι να δ ιαχ ε ι ρ ί ζ ε τα ι 
προσωποποιηµένη πρόσβαση σε κάθε χρήστη 
(βάσει ρόλου).  

• Να αναζητά µε δυναµικό τρόπο δεδοµένα, µε 
χρήση πολλαπλών κριτηρίων/φίλτρων. 

• Να α ν α λ ύ ε ι δ ε δ ο µ έ ν α χ ρ ή σ η ς κ α ι 
επισκεψιµότητας, µε δυνατότητα παραγωγής 
κατάλληλων αναφορών. 

• Να παρέχει δυνατότητες δηµιουργίας και 
διαχείρισης newsletter. 

• Να διαθέτει φιλικό περιβάλλον διαχείρισης 
περιεχοµένου (ρόλοι, έγκριση κλπ.). 

ΝΑΙ
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Α Π Ο Θ Η Κ Η Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν – Υ Π Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

Ανάπτυξη αποθήκης δεδοµένων και υποσυστήµατος 
επιχε ιρηµατικής ευφυΐας σύµφωνα µε τ ις 
προδιαγραφές της παραγράφου 3 .2.2.2.2 
(Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ    

Υλοποίηση Αποθήκης Δεδοµένων για την επίτευξη 
συλλογής πληροφορίας από δηµόσιους οργανισµούς 
µε στόχο τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της 
εφαρµοζόµενης πολιτικής µε µετρήσιµο τρόπο και 
βάσει συγκεκριµένων, αδιαµφισβήτητων τεκµηρίων

ΝΑΙ

Η Αποθήκη Δεδοµένων θα αποτελεί τη πηγή των 
δεδοµένων που θα τροφοδοτεί το σύστηµα 
Επιχειρηµατικής Ευφυΐας, µέσω του οποίου θα 
πραγµατοποιείται η σύνθεση της πληροφορίας και η 
απόδοση της σε κατάλληλα αξιοποιήσιµη µορφή

ΝΑΙ

Το συγκεκριµένο υποσύστηµα απαιτείται να 
περιλαµβάνει: ΝΑΙ

• Σύστηµα Άντλησης, Μετασχηµατισµού και 
Φόρτωσης, που θα περιλαµβάνει όλους τους 
απαιτούµενους µηχαν ισµούς και τ ι ς 
απαραίτητες διεπαφές / γραφικά εργαλεία 
για τη δηµιουργία µετασχηµατισµών και 
προγραµµατισµένων ροών εργασίας.

ΝΑΙ

• Αποθήκη Δεδοµένων, στην οποία θα 
εισάγονται τα µετασχηµατισµένα και 
συσχετισµένα δεδοµένα και µέσω της οποίας 
θα πραγµατοποιείται η τροφοδότηση του 
συστήµατος Επιχειρηµατικής Ευφυΐας

ΝΑΙ

• Σύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας, µέσω του 
οποίου θα υποστηρίζεται η δηµιουργία 
αναφορών, η πραγµατοποίηση ad-hoc 
ερωτηµάτων στην Αποθήκη Δεδοµένων και η 
δυνατότητα εκτέλεσης αλγορίθµων εξόρυξης 
και ανάλυσης δεδοµένων 

ΝΑΙ

Η τροφοδοσία από τις επιµέρους πηγές θα 
πραγµατοποιείται µε την χρήση µηχανισµού 
εισαγωγής δεδοµένων ο οποίος υποστηρίζει πρότυπα 
XML, διασύνδεση µε Web Services, ανταλλαγή 
πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο και ανταλλαγή 
πληροφορίας µε διαδικασίες µαζικής ενηµέρωσης.

ΝΑΙ

Τα δεδοµένα αρχικά θα αποθηκεύονται σε περιοχή 
οµογενοποίησης στη δοµή µε την οποία ο κάθε 
φορέας διατηρεί τα δεδοµένα. Στην συνέχεια τα 
δεδοµένα θα ελέγχονται για την ακεραιότητά τους 
και θα ενοποιούνται στην περιοχή της Αποθήκης 
Δεδοµένων, αφού πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητοι 
µετασχηµατισµοί

ΝΑΙ
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Τα δεδοµένα θα είναι οργανωµένα και αποθηκευµένα 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διαθέσιµα και 
εύκολα προσβάσιµα στους χρήστες, είτε µέσω των 
κατάλληλων αναφορών, είτε µέσω ad hoc 
ερωτηµάτων, είτε µέσω άλλων εφαρµογών 
αναλυτικής επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης, 
είτε µέσω µοντέλων ανάλυσης προσοµοίωσης και 
προβλέψεων της εφαρµογής

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλη 
µεθοδολογία, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη και 
αναλυτική τεκµηρίωση της διαδικασίας σχεδίασης, 
υλοποίησης και λειτουργίας της Αποθήκης 
Δεδοµένων

ΝΑΙ

Το παρόν υποσύστηµα θα µπορεί να λαµβάνει υπόψη 
του µία σειρά από πληροφορίες που θα επιλεγούν, 
συσχετιστούν και µε κατάλληλο τρόπο θα 
επεξεργαστούν πρωτογενείς πηγές δεδοµένων, όπως 
ενδεικτικά η κεντρική αλφαριθµητική βάση 
δεδοµένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και η Εθνική Γεωβάση 
Δυνητικών Δραστηριοτήτων του Υπ.Α.Α.Τ. Οι 
εξωτερικές πηγές δεδοµένων και ο ακριβής 
προσδιορισµός των δεδοµένων θα προσδιοριστούν 
κατά τη Μελέτη Εφαρµογής σε συνεννόηση του 
Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή και τον κατά 
περίπτωση εµπλεκόµενο τρίτο Φορέα

ΝΑΙ

Φόρτωση στην Αποθήκη Δεδοµένων των δεδοµένων 
που πρόκειται να τηρούνται στη Κεντρική Βάση 
Δεδοµένων της πλατφόρµας συλλογής, επεξεργασίας 
και διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων και 
σχετίζονται µε στοιχεία αγροτεµαχίων, στοιχεία 
µολυσµάτων / προσβολών, στοιχεία ατµοσφαιρικών 
παραµέτρων, στοιχεία εδαφικών παραµέτρων κλπ

ΝΑΙ

Το σύνολο των ανωτέρω δεδοµένων θα δοµηθούν σε 
πίνακες συµβάντων και διαστάσεων, ενώ απαιτείται 
υποχρεωτικά και η πρόβλεψη για ανακεφαλαιωτικά 
και συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα σχετίζονται 
µε τη Γεωγραφική Περιοχή (τοπωνύµιο, δήµος, 
περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια κλπ.) και τη 
Χρονική Διάσταση (ηµεροµηνία, µήνας, χρόνος, 
κλπ.) και θα δοµηθούν σε πίνακες διαστάσεων

ΝΑΙ

Η λύση του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά µε το 
συγκεκριµένο υποσύστηµα θα πρέπει να καλύπτει τις 
ακόλουθες ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές 
προδιαγραφές που περιγράφονται στη παράγραφο 
3.2.2.2.2 (Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική του 
προσφορά να περιγράψει αναλυτικά τη προτεινόµενη 
λύση του, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανωτέρω 
προδιαγραφές καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
λειτουργικότητα κρίνει ότι µπορεί να αξιοποιηθεί στο 
πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος υποσυστήµατος

ΝΑΙ
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Προµήθεια έτοιµου web-based λογισµ ικού 
διαχείρισης και παρακολούθησης γεωργικής 
εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
παραγράφου 3.2.2.2.3 (Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ    

Το υποσύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
διαχείρισης και µηχανογράφησης σειράς δεδοµένων 
που αφορούν:

ΝΑΙ

• το προφίλ της γεωργικής εκµετάλλευσης και 
αγροτεµαχίου ΝΑΙ

• την καταγραφή στοιχείων πρωτογενούς 
π α ρ α γω γ ή ς ( π . χ . ε φ α ρ µ ο ζ ό µ ε ν ε ς 
καλλιεργητικές πρακτικές κλπ.)

ΝΑΙ

• την καταγραφή στοιχείων επιτόπιων ελέγχων ΝΑΙ

• τις εισροές / εκροές ΝΑΙ

Το υποσύστηµα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
απεικόν ισης γεωχωρικής πληροφορίας σε 
ενσωµατωµένο χάρτη

ΝΑΙ

Δυνατότητα διασύνδεσης µε ειδική εφαρµογή για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets 
µέσω της οποίας θα πραγµατοποιείται η σύγχρονη 
καταχώρηση/εισαγωγή στοιχείων σχετικά τα 
παραπάνω, στο υποσύστηµα αυτό

ΝΑΙ

Η προαναφερόµενη εφαρµογή για έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα (native mobile application / hybrid 
application) θα πρέπει να προσφερθεί στο πλαίσιο 
του παρόντος έργου και να διαθέτει όλες τις 
απαιτούµενες λειτουργίες για την υποστήριξη 
βασικών εργασιών στο πεδίο. Ιδιαίτερης σηµασίας 
στην επίτευξη της επιθυµητής λειτουργικότητας 
αποτελεί η δυνατότητα γεωχωρικής αποτύπωσης των 
αγροτεµαχίων σε χάρτη. Αναλυτικότερα, η  
συγκεκριµένη εφαρµογή θα χρησιµοποιείται

ΝΑΙ

• Κατά τη διαδικασία εδαφοληψίας για τη λήψη 
φωτογραφιών και στίγµατος ΝΑΙ

• Κατά τη διαδικασία παγιδοθεσίας και 
παγιδοµέτρησης για τη καταγραφή των 
παρατηρήσεων σχετικά µε αυτές (παροχή 
δυνατότητας λήψης φωτογραφίας και 
στίγµατος)

ΝΑΙ

• Για τη καταγραφή και λήψη φωτογραφίας 
του φαινολογικού σταδίου ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
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• Κατά τη διαδικασία επιτόπιων παρατηρήσεων 
(συµπτώµατα ασθενειών, εντοµολογικές 
προσβολές κλπ.) για καταχώρηση ήχου, 
εικόνας, κειµένου, λήψη στίγµατος και 
σύνδεσή τους µε το φαινολογικό στάδιο της 
καλλιέργειας τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή

ΝΑΙ

Η mobile εφαρµογή αυτή θα πρέπει να λειτουργεί σε 
δύο (2) πλατφόρµες εφαρµογών έξυπνων συσκευών 
(Android, iOS).

ΝΑΙ

Το σύνολο των εφαρµογών του παρόντος 
υποσυστήµατος, µε την ολοκλήρωση τους, θα 
υπάγονται σε άδεια λογισµικού ανοικτού κώδικα 
αναφορικά µε τη χρήση και την τροποποίηση τους 
και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 
συνοδευόµενες από τον πηγαίο κώδικά τους.

ΝΑΙ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α ν ά π τ υ ξ η υ π ο σ υ σ τ ή µ α τ ο ς γ ε ω ρ γ ι κ ή ς 
συµβουλευτικής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
παραγράφου 3.2.2.2.4 (Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ    

Το υποσύστηµα θα πρέπει να αξιοποιεί τα δεδοµένα 
που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές όπως το 
πανελλαδικό δίκτυο σταθµών συλλογής δεδοµένων, 
τ ο Υποσ ύσ τ η µα Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Δ ε δ ο µ έ νω ν 
τηλεπισκόπησης αλλά και το Υποσύστηµα 
Διαχείρισης και Παρακολούθησης Γεωργικής 
Εκµετάλλευσης, µε σκοπό την υποστήριξη 
συµβουλών για τις ακόλουθες τρεις (3) κατηγορίες:

ΝΑΙ

- Συµβουλευτική λίπανσης: Η συµβουλή 
λίπανσης θα πρέπει να εκδίδεται µε βάση 
έξυπνους αλγορίθµους, εξειδικευµένους για 
κάθε καλλιέργεια. Οι συγκεκριµένοι 
αλγόριθµοι θα τροφοδοτούνται µε δεδοµένα 
όπως τα αποτελέσµατα εδαφολογικών 
αναλύσ εων των αγρο τ εµαχ ίων κα ι 
φυλλοδ ιαγνωστ ικών αναλύσεων της 
σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν η ς κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς . Η 
συµβουλευτική λίπανσης θα πρέπει να 
περιλαµβάνει την ποσότητα, τον τύπο και το 
είδος των λιπασµάτων καθώς και το χρόνο 
εφαρµογής τους.

ΝΑΙ
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- Συµβουλευτική άρδευσης: Η συµβουλή 
άρδευσης θα πρέπει να εκδίδεται µε βάση 
έ ξ υ π ν ο υ ς α λ γ ο ρ ί θ µ ο υ ς ά ρ δ ε υ σ η ς , 
εξειδικευµένους για κάθε καλλιέργεια, τύπο 
εδάφους και επικρατούσες µικροκλιµατικές 
συνθήκες. Οι συγκεκριµένοι αλγόριθµοι θα 
τροφοδοτούνται µε δεδοµένα όπως η 
µ η χ α ν ι κ ή σ ύ σ τ α σ η ε δ ά φ ο υ ς , τ ο 
χρησιµοποιούµενο αρδευτικό σύστηµα και τα 
ατµοσφαιρικά δεδοµένα που συλλέγονται από 
το πανελλαδικό δίκτυο σταθµών συλλογής 
δεδοµένων. Η συµβουλευτική άρδευσης θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τη δόση του 
αρδευτικού νερού, τη διάρκεια άρδευσης και 
το χρόνο εφαρµογής της άρδευσης.

ΝΑΙ

- Συµβουλευτ ική φυτοπροστασίας : Η 
συµβουλή φυτοπροστασίας θα πρέπει να 
εκδίδεται µε βάση έξυπνους αλγορίθµους, 
εξειδικευµένους για εχθρούς και ασθένειες 
που αφορούν συγκεκριµένη καλλιέργεια και 
ν α ε ί ν α ι π ρ ο σ α ρ µ ο σ µ έ ν ο ι σ τ ι ς 
µικροκλιµατικές συνθήκες κάθε περιοχής. 
Μέσω της επιστηµονικά εµπεριστατωµένης 
πρόγνωσης της εµφάνισης γενεών εντόµων 
και της επικινδυνότητας ασθενειών και µε 
βάση τις συγκεκριµένες µικροκλιµατικές 
συνθήκες της περιοχής αλλά και του 
µικροκλίµατος που δηµιουργεί η ίδια η 
καλλιέργεια, θα πρέπει να παρέχεται 
συµβουλή για το χρόνο και το είδος των 
φυτοπροστατευτικών επεµβάσεων που 
απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. 

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σελίδα  156



- Γεωργικές Προειδοποιήσεις: Απαιτείται 
ανάπτυξη έξυπνου µηχανισµού έκδοσης 
γεωργικών προειδοποιήσεων µε έµφαση στα 
έκτακτα καιρικά φαινόµενα. Ο µηχανισµός θα 
αξιοποιεί κρίσιµες τιµές ατµοσφαιρικών 
παραµέτρων που λαµβάνονται από την 
πανελλαδική υποδοµή σταθµών συλλογής 
δεδοµένων, οι οποίες συνδυαστικά µε το 
φαινολογικό στάδιο που βρίσκεται η 
καλλιέργεια και τις ιδιαιτερότητες αυτής, θα 
παρέχουν ειδοποίηση στους εκάστοτε 
ενδιαφερόµενους για την εµφάνιση καιρικών 
φαινοµένων που δύναται να ζηµιώσουν την 
καλλιέργεια. Ο µηχανισµός αυτός θα 
συµβάλλε ι στην προε ιδοποίηση των 
αγροτών / γεωργικών συµβούλων ώστε να 
λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για τη 
προστασία της καλλιέργειας (προσαρµογή 
καλλιεργητικών εργασιών). Ιδιαίτερης 
σηµασίας αποτελεί το γεγονός ότι µέσω του 
συγκεκριµένου µηχανισµού θα µπορεί να 
πιστοποιείται η εµφάνιση ακραίων καιρικών 
φαινοµένων για τις ανάγκες δήλωσης ζηµιάς 
και αίτησης αποζηµίωσης του παραγωγού 
από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα της 
καλλιέργειας (ΕΛΓΑ, ιδιωτικοί ασφαλιστικοί 
φορείς).  

ΝΑΙ

Μ έ σ ω τ ο υ υ π ο σ υ σ τ ή µ α τ ο ς Γ ε ω ρ γ ι κ ή ς 
Συµβουλευτικής θα εκτελούνται οι αλγοριθµικές 
επιστηµονικές συµβουλευτικές µέθοδοι αναφορικά µε 
τις ανωτέρω κατηγορίες καλλιεργητικών εργασιών 
και θα υποστηρίζεται η παροχή εξατοµικευµένης 
συµβουλής προσαρµοσµένης στις ιδιαιτερότητες της 
καλλιέργειας και στις διαφορετικές συνθήκες που 
επικρατούν στη περιοχή.

ΝΑΙ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Ανάπτυξη αποθετηρίου συστήµατος παροχής 
συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές της παραγράφου 3.2.2.2.5 
(Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ

Το αποθετήριο θα συµβάλλει στη συστηµατική 
συλλογή, οργανωµένη διαχείριση και ηλεκτρονική 
διάθεση ανοικτού περιεχοµένου, ενώ παράλληλα, θα 
συνεισφέρει στην αποθήκευση και µακροχρόνια 
διατήρηση των συµβουλών που θα προκύπτουν από 
το Υποσύστηµα Γεωργικής Συµβουλευτικής και των 
τεχνικά εµπεριστατωµένων καλλιεργητικών οδηγιών 
που θα επάγονται από αυτές

ΝΑΙ

Η τεχνολογική πλατφόρµα του αποθετηρίου για το 
ΣΠΣΓΕ θα πρέπει να παρέχει την απαιτούµενη 
διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιµότητα µε όλες τις 
εµπλεκόµενες οντότητες

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Το αποθετήριο θα παρέχει την αναγκαία υποδοµή για 
την εξυπηρέτηση των απαιτούµενων λειτουργιών του 
ΣΠΣΓΕ:

ΝΑΙ

Κωδικοποίηση των καλλιεργητικών οδηγιών ΝΑΙ

Καθορισµός µετρήσιµων στόχων και δεικτών για 
κάθε καλλιεργητική οδηγία ΝΑΙ

Πλήρη ιχνηλάτηση των καλλιεργητικών οδηγιών ΝΑΙ

Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής κάθε 
καλλιεργητικής οδηγίας ΝΑΙ

Δ ιαχε ίρ ιση του µητρώου συµβούλων κα ι 
συµβουλευτικών δοµών ΝΑΙ

Διαχείριση των αιτηµάτων παροχής καλλιεργητικών 
οδηγιών ΝΑΙ

Το αποθετήριο απαιτείται να παρέχει δυνατότητες 
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ η ς 
καλλιεργητικής οδηγίας όχι µόνο στο τελικό, αλλά 
και στα ενδιάµεσα στάδια της εφαρµογής της

ΝΑΙ

Με την έκδοση κάθε συµβουλής θα συγκεντρώνονται 
στο αποθετήριο όλα εκείνα τα στοιχεία που 
συµβάλλουν στη αποδοτική ιχνηλάτηση και 
αξ ι ο λόγηση αυ τή ς κα ι των αν τ ί σ τ ο ι χων 
καλλιεργητικών οδηγιών. Συνεπώς η κάθε συµβουλή 
θα περιλαµβάνει και ένα κατάλογο δεικτών επί των 
οποίων θα κρίνεται η επιτυχία εφαρµογής της

ΝΑΙ

Το αποθετήριο θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
ολοκλήρωσης των υποδοµών ευφυούς γεωργίας µε 
τ ι ς σ υ µ β ο υ λ έ ς ώ σ τ ε ν α α υ ξ ά ν ε τ α ι η 
ανταποδοτικότητα της κάθε καλλιεργητικής οδηγίας

ΝΑΙ

Το προς υλοποίηση αποθετήριο θα πρέπει να είναι 
ανατροφοδοτούµενο και διαδραστικό και να 
συνδέεται και µε τρίτα συστήµατα, ιδιαίτερα µε 
άλλες βάσεις δεδοµένων που θα διευκολύνουν την 
παροχή καλλιεργητικών οδηγιών. Σε κάθε 
περίπτωση, το αποθετήριο του ΣΠΣΓΕ οφείλει να 
διευκολύνει την διασύνδεση όλων των εµπλεκοµένων 
µε ανοιχτό τρόπο, προκειµένου να είναι εφικτή η 
ενσωµάτωση και νέων δοµών στο βραχυπρόθεσµο ή 
µακροπρόθεσµο µέλλον

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Το αποθετήριο θα πρέπει µε αποτελεσµατικό τρόπο 
να αξιοποιεί δορυφορικά δεδοµένα καθώς επίσης και 
δεδοµένα προερχόµενα από τα λοιπά υποσυστήµατα 
της πλατφόρµας συλλογής, επεξεργασίας και 
διάθεσης περιβαλλοντικών δεδοµένων, µε στόχο τη 
συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων συµβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τους παραγωγούς. Ιδιαίτερης 
σηµασίας αποτελεί η αξιοποίηση  -από το 
αποθετήριο- των δεδοµένων που θα συλλέγονται 
από το δίκτυο σταθµών συλλογής δεδοµένων, τα 
οποία θα αποτελούν και την κύρια εισροή των 
δυνητικά υποστηριζόµενων συµβουλευτικών 
υπηρεσιών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση 
του συστήµατος.

ΝΑΙ

Το προς υλοποίηση αποθετήριο απαιτείται να 
παρέχει λειτουργικότητα σχετικά µε την αξιολόγηση 
και ιχνηλάτηση συµβουλών που εκδίδονται από το 
υποσύστηµα Γεωργικής Συµβουλευτικής και των 
παραγόµενων αντίστοιχων καλλιεργητικών οδηγιών, 
την υποστήριξη αυτών καθώς και λειτουργικότητα η 
οποία προκύπτει από την αξιοποίηση των 
καλλιεργητικών οδηγιών από τις κατά περίπτωση 
οµάδες ωφελουµένων

ΝΑΙ

Το αποθετήριο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της 
περιγραφόµενης -στη παράγραφο 3.2.2.2.5 του 
Παραρτήµατος Ι- λειτουργικότητας. 

ΝΑΙ

Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες ανά κανονιστική διάταξη, 
που περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα της 
παράγραφου 3.2.2.2.5 του Παραρτήµατος Ι.

ΝΑΙ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ

Ανάπτυξη αποθετηρίου διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
παραγράφου 3.2.2.2.6 (Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ

Το αποθετήριο θα αποτελεί µία ολοκληρωµένη 
τεχνολογική λύση που θα συµβάλλει σην κάλυψη 
των σχετικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στην 
υπ’ αριθµ. 1058/71977 απόφαση αναφορικά µε τον 
καθορισµό των προδιαγραφών και του περιεχοµένου 
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στο πλαίσιο 
εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 
164 Α’).

ΝΑΙ

Το αποθετήριο διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης 
απαιτε ί τα ι να υποστηρ ίζε ι την ακόλουθη 
λειτουργικότητα:

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Τήρηση όλων των απαιτούµενων δεδοµένων που 
προβλέπονται από την υπ’ αριθµ. 1058/71977 
απόφαση αναφορικά µε το περιεχόµενο των 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Η δοµή του 
αποθετηρίου θα πρέπει να υποστηρίζει όλα τα 
παραρτήµατα που προβλέπονται για τις µελέτες που 
θα υποβληθούν δηλαδή τόσο την αποτύπωση της 
υφιστάµενης κατάστασης (όρια, ανάγλυφο, 
ενότητες, κτηνοτρόφους, κλίµα, κλπ.), την πλήρη 
καταγραφή των χαρακτηριστικών των βοσκήσιµων 
γαιών µε τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τα 
έργα που πρέπει να γίνουν προκειµένου να αυξηθεί η 
βοσκοϊκανότητα των βοσκήσιµων γαιών.

ΝΑΙ

Τα χωρικά επίπεδα τα οποία θα υποβάλλονται µαζί 
µε τις µελέτες και συνεπώς πρέπει να αποτελούν 
τµήµα του αποθετηρίου, παρουσιάζονται στον πίνακα 
της παραγράφου 3.2.2.2.6 (Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ

Διαδικτυακή διεπαφή για την προβολή των ανωτέρω 
χωρικών επιπέδων πληροφορίας σε χάρτη για τους 
εσωτερικούς χρήστες του αποθετηρίου και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω της συγκεκριµένης 
λειτουργίας θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της 
εξέλιξης των µελετών

ΝΑΙ

Φόρµα µέσω της οποίας οι µελετητές που έχουν 
αναλάβει την διεκπεραίωση διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης θα µπορούν να επισυνάπτουν τις µελέτες 
τους. Η υποβολή των αλφαριθµητικών δεδοµένων 
της µελέτης θα γίνεται µε την εισαγωγή xml αρχείου 
µε γραµµογράφηση που θα προδιαγραφεί στα 
πλαίσια του έργου, ενώ τα χωρικά δεδοµένα της 
µελέτης θα εισάγονται µε την επισύναψη αρχείων 
γεωχωρικών δεδοµένων, µορφοτύπου .shp 
(shapefiles) ή ισοδύναµου

ΝΑΙ

Βασική λειτουργία του αποθετηρίου θα είναι ο 
µηχανογραφικός έλεγχος των περιεχοµένων του 
Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης που υποβάλλεται, 
βάσει κανόνων που θα προδιαγραφούν. Μελέτες που 
δεν πληρούν τις προδιαγραφές εγκυρότητας δεν θα 
γίνονται αποδεκτές από το σύστηµα

ΝΑΙ

Το προδιαγραφόµενο αποθετήριο θα πρέπει να 
προσφέρει λειτουργίες που θα βοηθούν την τοπική 
αυτοδιοίκηση στην παρακολούθηση του έργου που 
προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 1058/71977 απόφαση 
όσο και στην µελλοντική εκµετάλλευση των 
δηµόσιων βοσκοτόπων καθώς και στην είσπραξη των 
τελών που προβλέπονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
παρακάτω λειτουργίες:

ΝΑΙ

Μηχανισµός παρακολούθησης της πορείας των 
υλοποίησης των µελετών ανά γεωγραφική περιοχή.

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Κατάλογος λιβαδικών µονάδων όπου για κάθε µία εξ 
αυτών θα παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία όπως 
ύψος µισθώµατος  και σε ποιους κτηνοτρόφους έχει 
παραχωρηθεί, τύπος βλάστησης, υφιστάµενη 
βιοικανότητα, µέγιστο πλήθος και είδος ζώων, εποχή 
και διάρκεια βόσκησης εντός της µονάδας, κλπ.

ΝΑΙ

Διαλειτουργικότητα µε τρίτα συστήµατα όπως π.χ 
ΕΚΧΑ, Δασαρχείο, Υπ.Α.Α.Τ., Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 
CORINE για τη διασφάλιση τήρησης έγκυρης 
πληροφορίας, σε ετήσια βάση

ΝΑΙ

Όπου απαιτείται διαλειτουργικότητα µε τρίτα 
συστήµατα γ ια την λήψη δεδοµένων , θα 
ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες όπως 
αυτές καθοριστούν κατόπιν επικοινωνίας του 
Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή και συνεννόησης 
µε τον κατά περίπτωση εµπλεκόµενο τρίτο φορέα

ΝΑΙ

Υ Π Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ανάπτυξη υποσυστήµατος για τη διαχείριση και 
επεξεργασία εικόνων τηλεπισκόπησης σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της παραγράφου 3.2.2.2.7 
(Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ    

Δ υ να τό τη τα δ ι α χ ε ί ρ ι ση ς κα ι παραγωγής 
επεξεργασµένων δορυφορικών δεδοµένων τα οποία 
θα χρησιµοποιούνται για την απόδοση διαχρονικής 
πληροφορίας σε αγροτεµάχια, η οποία σε συνδυασµό 
µε τα δεδοµένα που θα προέρχονται από το δίκτυο 
των σταθµών συλλογής δεδοµένων θα δύναται να 
περιγράψει την κατάσταση της καλλιέργειας σε κάθε 
αγροτεµάχιο.

ΝΑΙ

Δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και µε 
αυτόµατο τρόπο των διαθέσιµων ευρωπαϊκών και 
εγχώριων πηγών (hubs) που διαθέτουν ανοικτά 
δορυφορικά δεδοµένα

ΝΑΙ

Δυνατότητα ανίχνευσης νέων δορυφορικών εικόνων 
από την αποστολή Sentinel-1 (δεδοµένα SAR) και 
Sentinel-2 2 (οπτικά δεδοµένα) που να αφορούν όλη 
την ελληνική επικράτεια και µεταφόρτωση τους στο 
σύστηµα αποθήκευσης της υποδοµής φιλοξενίας.

ΝΑΙ

Ενσωµατωµένοι αλγόριθµοι οι οποίοι θα επενεργούν 
πάνω στην πρωταρχική εικόνα µε σκοπό την 
αφαίρεση του θορύβου, η οποία θα µειώνει τις 
επιδράσεις της ατµόσφαιρας και θα επιτρέπει τη 
σύγκριση διαχρονικών εικόνων διαφορετικών 
περιοχών

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
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Για την περίπτωση των οπτικών δεδοµένων, 
δυνατότητα επεξεργασίας των πρωταρχικών 
δορυφορικών εικόνων µε σκοπό την αυτόµατη 
εξαγωγή µασκών που υποδεικνύουν τη νεφοκάλυψη 
της εικόνας. Η συγκεκριµένη διαδικασία απαιτείται 
να αξιοποιεί αλγορίθµους που είναι δοκιµασµένοι και 
ειδικά προσαρµοσµένοι στο δορυφόρο Sentinel-2.

ΝΑΙ

Αυτόµατη παραγωγή δεικτών βλάστησης (π.χ. NDVI, 
NDWI) για τον προσδιορισµό της κατάστασης της 
υγείας του φυτού

ΝΑΙ

Δυνατότητα αξιοποίησης άλλων αλγορίθµων 
επεξεργασίας µε µέριµνα ως προς την καταγραφή 
των παραµέτρων και της ακρίβειας  µετατροπής µε 
χρήση µεταδεδοµένων

ΝΑΙ

Διατήρηση (αποθήκευση) των αρχικών δορυφορικών 
εικόνων, καθώς και όλων των προϊόντων 
επεξεργασίας που προκύπτουν, για όλη τη διάρκεια 
του έργου

ΝΑΙ

Ο τελικός χρήστης επιλέγοντας το αγροτεµάχιο που 
τον ενδιαφέρει, θα πρέπει να είναι σε θέση να δει 
την πληροφορία που αποδίδεται σε αυτό µε 
διαδραστικά γραφήµατα που να δείχνουν την εξέλιξη 
της καλλιέργειας από έτος σε έτος

ΝΑΙ

Η πληροφορία θα πρέπει να αφορά τόσο τους 
δείκτες βλάστησης, όσο και µετρήσεις που 
λαµβάνονται από τον εγγύτερο κόµβο (σταθµό) του 
δικτύου σταθµών συλλογής δεδοµένων, ή από άλλα 
δορυφορικά δεδοµένα που να παρέχουν κρίσιµες 
παραµέτρους ανάπτυξης του φυτού (π.χ. ηλιακή 
ακτινοβολία)

ΝΑΙ

Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να µπορεί να 
ψηφιοποιήσει οποιαδήποτε περιοχή της ελληνικής 
επικράτειας τον ενδιαφέρει και να δει τα ανάλογα 
γραφήµατα σε πραγµατικό χρόνο. Να σηµειωθεί ότι 
ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ψηφιοποιήσει και πολύγωνα από µεγάλες 
εκτάσεις (π.χ. 1000 ha), τα οποία µπορεί να 
σχετίζονται µε βοσκότοπους, υγροβιότοπους ή 
λίµνες.

ΝΑΙ

Δυνατότητα για παρακολούθηση της περιοχής µε 
διαφορετικό ποσοστό νεφοκάλυψης, ανάλογα µε τις 
ανάγκες που ορίζει ο χρήστης

ΝΑΙ

Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να επιλέξει µία ηµεροµηνία στην οποία υπάρχει 
αποθηκευµένη Sentinel-2 εικόνα για τη περιοχή 
ενδιαφέροντός του, και να δει τον δείκτη βλάστησης 
(NDVI) σαν εικόνα γεω-αναφερµένη πάνω στο χάρτη 
ως ξεχωριστό επίπεδο πληροφορίας

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Σελίδα  162



Δυνατότητα µεταφόρτωσης βίντεο (animated GIF) 
στο οποίο θα περιέχονται µε χρονολογική σειρά όλες 
οι εικόνες του δείκτη βλάστησης από τις διαθέσιµες 
ηµεροµηνίες.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Ανάπτυξη υποσυστήµατος διαχείρισης δεδοµένων / 
έξυπνων αλγορίθµων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της παραγράφου 3.2.2.2.8 (Παράρτηµα Ι)

ΝΑΙ    

Ενσωµάτωση λειτουργικότητας για τη φιλοξενία και 
δ ιαχ ε ί ρ ι ση αλγορ ι θµ ι κών επ ι σ τηµον ι κών 
συµβουλευτικών µεθόδων που σχετίζονται µε τις 
καλλιεργητικές εργασίες της Άρδευσης, της Λίπανσης 
και της Φυτοπροστασίας και είναι προσαρµοσµένες 
στην εκάστοτε γεωγραφική περιοχή και στις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε καλλιέργειας

ΝΑΙ

O Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
οι µέθοδοι αυτές είναι επιβεβαιωµένες βάσει 
δ ι ε θ ν ο ύ ς σ χ ε τ ι κ ή ς β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς κ α ι 
παραµετροποιηµένες κατάλληλα –µέσω πειραµάτων 
στον αγρό- στις πραγµατικές συνθήκες κάθε 
περιοχής (µικροκλιµατικές συνθήκες, τύπος 
εδάφους, κλπ.) και στις ανάγκες της κάθε 
καλλιέργειας (αποτελέσµατα εδαφολογικών 
αναλύσεων και φυλλοδιαγνωστικής, επιβεβαιωµένα 
όρια καλλιέργειας σε συστατικά εδάφους, 
επιβεβαιωµένες αρδευτικές ανάγκες καλλιέργειας, 
κλπ.).

ΝΑΙ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου απαιτείται η 
ανάπτυξη, κωδικοποίηση και ενσωµάτωση των 
κάτωθι κατ’ ελάχιστον επιστηµονικών αλγοριθµικών 
µεθόδων

ΝΑΙ

Πρόγνωσης επικινδυνότητας ασθενειών για 
τουλάχιστον µία (1) σηµαντική ασθένεια για 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) από τις είκοσι (20) 
καλλιέργειες όπως περιγράφεται αναλυτικά στη 
παράγραφο 3.2.3.5 του παραρτήµατος Ι

ΝΑΙ

Πρόγνωσης γενεών εντόµων για τουλάχιστον έναν 
(1) σηµαντικό εχθρό για τουλάχιστον τις δέκα (10) 
από τις είκοσι (20) καλλιέργειες όπως περιγράφεται 
α να λυ τ ι κ ά σ τ η παράγραφο 3 . 2 . 3 . 5 τ ο υ 
παραρτήµατος Ι

ΝΑΙ

Προσδιορισµού αρδευτικών αναγκών βάσει εδαφικής 
υγρασίας όπως περιγράφεται αναλυτικά στη 
παράγραφο 3.2.3.5 του παραρτήµατος Ι

ΝΑΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Ενσωµάτωση των ανωτέρω µεθόδων στο παρόν 
υποσύστηµα και τροφοδότηση του Υποσυστήµατος 
Γεωργικής Συµβουλευτικής. Παροχή δοκιµαστικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου 
και αξιολόγηση της αξιοπιστίας των µεθόδων αυτών 
στις ιδιαιτερότητες του συστήµατος περιοχή – 
καλλιέργεια.

ΝΑΙ

Ενσωµάτωση και εκτέλεση αυτοµατοποιηµένων 
µεθόδων για τη διασφάλιση της πληρότητας και της 
εγκυρότητας των δεδοµένων που θα συλλέγονται 
από το δίκτυο σταθµών συλλογής δεδοµένων

ΝΑΙ

• Έξυπνοι µηχανισµοί που ενσωµατώνουν 
τεχνικές παρεµβολής (interpolation) από τους 
οποίους θα είναι δυνατή η συλλογή 
πληροφορίας που σχετ ίζετα ι µε τ ις 
µ ικροκλιµατικές συνθήκες του κατά 
περίπτωση αγροτεµαχίου, στο οποίο δεν 
βρίσκεται εγκατεστηµένος τηλεµετρικός 
σταθµός

ΝΑΙ

• Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία συστηµατικής 
διασφάλισης ότι οι µετρήσεις των σταθµών  
χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα και 
ακρίβεια.

ΝΑΙ

• Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία διασφάλισης 
π λ η ρ ό τ η τ α ς τ ω ν δ ε δ ο µ έ ν ω ν π ο υ 
αποστέλλονται από τους εγκατεστηµένους 
τηλεµετρικούς σταθµούς

ΝΑΙ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.2.3 αναφορικά µε τις απαιτήσεις ενοποιηµένης 
λειτουργίας του λογισµικού και την ολοκλήρωση της 
πλατφόρµας 

ΝΑΙ    

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.2.4 ΝΑΙ    

Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών δοκιµαστικής 
λειτουργίας της πλατφόρµας (µεθοδολογία 
δοκιµαστικής λειτουργίας)

ΝΑΙ    

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.2.5 ΝΑΙ    

Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών παραγωγικής 
λειτουργίας της πλατφόρµας (µεθοδολογία 
παραγωγικής λειτουργίας)

ΝΑΙ    

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.2.2.6 ΝΑΙ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Περιγραφή διαδικασιών για τη διασφάλιση καλής 
λειτουργίας του συστηµικού λογισµικού, των 
υποσυστηµάτων / εφαρµογών και της τεχνικής 
υποστήριξης.

ΝΑΙ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η Πλατφόρµα θα φιλοξενηθεί στην υφιστάµενη 
υποδοµή G-Cloud που διαχειρίζεται η Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.

ΝΑΙ    

Οι υπηρεσίες Φιλοξενίας θα παρασχεθούν έως και το 
τέλος της Περιόδου Εγγύησης – Διασφάλισης Καλής 
Λειτουργίας του Έργου

ΝΑΙ    

Η υποδοµή υπολογιστικού νέφους για το περιβάλλον 
ανάκαµψης από καταστροφή που θα αξιοποιηθεί για 
τις ανάγκες φιλοξενίας θα πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.3.1.1

ΝΑΙ    

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ      

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει -
υποχρεωτικά- αναλυτική περιγραφή της συνολικής 
υποδοµής υπολογιστικού νέφους που διαθέτει και 
προορίζεται για αξιοποίηση ως περιβάλλον 
ανάκαµψης από καταστροφή καλύπτοντας πλήρως τα 
ακόλουθα:

 ΝΑΙ    

• Πιστοποιήσεις – Πρότυπα που τηρούνται ΝΑΙ    

• Φυσική Αρχιτεκτονική ΝΑΙ    

• Δικτυακή υποδοµή ΝΑΙ    

• Γραµµές επικοινωνίας ΝΑΙ    

• Προδιαγραφές συνολικού εξοπλισµού (π.χ. 
servers, storage, routers, firewalls, switches, 
UPS κλπ.)

ΝΑΙ    

• Προδιαγραφές υποστηρικτικού εξοπλισµού 
(π .χ . παροχή ηλεκτρ ικού ρεύµατος , 
κλιµατισµός, πυροπροστασία κλπ.)

ΝΑΙ    

• Συστηµικό  Λογισµικό ΝΑΙ    

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στο πλαίσιο της 
προσφοράς του να παρουσιάσει µία διαστασιολόγηση 
της υποδοµής που θα χρησιµοποιηθεί ως περιβάλλον 
ανάκαµψης από καταστροφή

ΝΑΙ    

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος µε την υποβολή προσφοράς, 
εγγυάται ότι θα παρέχει όλες τις απαιτούµενες άδειες 
χρήσης για την απεριόριστη χρήση του συστήµατος 
τόσο σε επίπεδο κύριας υποδοµής όσο και σε επίπεδο 
περιβάλλοντος ανάκαµψης από καταστροφή

ΝΑΙ
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος εγγυάται ότι δύναται να 
υποστηρίξει τεχνολογικά το έργο από πλευράς 
υποδοµής φιλοξενίας. Οποιαδήποτε µεταβολή στην 
υποδοµή του για την επίτευξη του παραπάνω, 
βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.

ΝΑΙ

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      

Η υποδοµή υπολογιστικού νέφους για το περιβάλλον 
ανάκµψης από καταστροφή που θα αξιοποιηθεί για τις 
ανάγκες φιλοξενίας, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα µέσα για την επίτευξη του απαιτούµενου 
επιπέδου ασφάλε ιας στ ις συν ιστώσες που 
περιγράφονται στη παράγραφο 3.2.3.1.2

ΝΑΙ    

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η διαχείριση χρηστών απαιτείται να πραγµατοποιείται 
κεντρικά και ενοποιηµένα για το σύνολο των 
υποσυστηµάτων της πλατφόρµας.

ΝΑΙ    

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει κατάλληλο 
µηχανισµό για την εισαγωγή, µεταβολή και 
απενεργοποίηση χρηστών, τη δηµιουργία και ανάθεση 
ρόλων και οµάδων στους χρήστες, τον έλεγχο των 
χρηστών καθώς και την έκδοση σχετικών αναφορών.

ΝΑΙ    

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει µηχανισµό 
ενιαίας πρόσβασης (single sign on) στο σύνολο των 
υποσυστηµάτων της πλατφόρµας.

ΝΑΙ    

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει 
οποιαδήποτε άλλη λειτουργικότητα παρέχεται από τη 
προτεινόµενη λύση του σχετικά µε τη διαχείριση 
χρηστών.

ΝΑΙ    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ      

Η εκπαίδευση, πλην των διαχειριστών, θα 
πραγµατοποιηθεί κυρίως µε τη χρήση της πλατφόρµας 
τηλε-εκπαίδευσης, η οποία θα είναι διαθέσιµη για την 
ασύγχρονη εκπαίδευση των χρηστών. 

ΝΑΙ    

Η πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιµη 
από την παράδοσή της (Μ2) και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου και θα ενηµερώνεται συνεχώς, µε ευθύνη 
του Αναδόχου , µε επικαιροποιηµένο υλικό 
προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
υποσυστήµατος και στις ανάγκες κάθε οµάδας 
ωφελούµενων.

ΝΑΙ    

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
µία γενικευµένη άποψη του σχεδίου εκπαίδευσης 
ώστε να είναι σαφής η µεθοδολογική προσέγγιση που 
θα ακολουθηθεί.

ΝΑΙ    

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η
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Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι δοµηµένο σε θεµατικές 
ενότητες και προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες του 
κάθε υποσυστήµατος και στις εξατοµικευµένες 
ανάγκες της εκάστοτε οµάδας ωφελούµενων.

ΝΑΙ    

Ειδικά για τους διαχειριστές του συστήµατος, το υλικό 
εκπαίδευσης θα αφορά στις παραµέτρους και 
διαδικασίες λε ιτουργίας του συνόλου των 
υποσυστηµάτων , συµπεριλαµβανοµένης της 
λειτουργίας εισαγωγής αλγοριθµικών επιστηµονικών 
συµβουλευτικών µεθόδων καλλιεργητικών εργασιών, 
των διαδικασιών επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα, 
της διαδικασίας λήψης και τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας, µετάπτωσης δεδοµένων κλπ

ΝΑΙ

Διαβάθµιση εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα µε τη 
κατάρτιση του εκάστοτε εκπαιδευόµενου, ώστε να 
είναι δυνατή η εκπαίδευση των ωφελούµενων 
ανεξαρτήτως γνωστικού / µορφωτικού επιπέδου.

ΝΑΙ    

Καθ’ όλη τη διάρκεια που η πλατφόρµα τηλε - 
εκπαίδευσης είναι διαθέσιµη για τους χρήστες, 
απαιτείται από τον Ανάδοχο η διάθεση δύο (2) 
συµβούλων εκπαίδευσης. Το σύστηµα τηλε-
εκπαίδευσης θα εγκατασταθεί  στο g-cloud της ΚτΠ  
και θα είναι διαθέσιµο στους µελλοντικούς χρήστες 
του έργου και µετά την συµβατική υποχρέωση του 
Ανάδοχου για παροχή εκπαίδευσης.

ΝΑΙ    

Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να προτείνει ενδεικτικές θεµατικές ενότητες 
για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει 
καθώς και µία συνολική µεθοδολογική προσέγγιση 
των σχετικών απαιτήσεων.

ΝΑΙ    

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εκπαίδευση µε 
φυσική παρουσία για τους διαχειριστές του 
συστήµατος τουλάχιστον 80 ωρών συνολικά, όπου θα 
περιλαµβάνεται επίδειξη όλων των λειτουργιών του 
συστήµατος, καθώς και εργαστηριακή εκπαίδευση επί 
του πραγµατικού (live) συστήµατος (όχι σε εικονικό 
περιβάλλον)

ΝΑΙ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ      

Ο Ανάδοχος απαιτείται να διαθέσει έτοιµη πλατφόρµα 
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, συνοδευόµενη µε 
το σύνολο των απαιτούµενων –για την αξιοποίηση της- 
αδειών χρήσης και πλήρως παραµετροποιηµένη στις 
ανάγκες του παρόντος έργου.

ΝΑΙ    

Το συγκεκριµένο λογισµικό θα πρέπει να συνοδεύεται 
από το απαιτούµενο συστηµικό λογισµικό (RDBMS, 
Web / Application Server κλπ.) ανοιχτού κώδικα και 
ελεύθερης διάθεσης, για τη λειτουργία του. Να 
αναφερθεί η τεχνολογική στοίβα λειτουργίας του 
λογισµικού.

ΝΑΙ    

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η
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Να περιγραφούν οι λειτουργικές δυνατότητες του 
λογισµικού σε πλήρη συµµόρφωση των απαιτήσεων 
της παραγράφου 3.2.3.3.2

ΝΑΙ    

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ      

Ο Ανάδοχος απαιτείται να εκπονήσει αναλυτικό πλάνο 
δηµοσιοποίησης στο οποίο θα περιλαµβάνεται η 
επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί 
(σχεδίαση υλικού δηµοσιότητας, δηµ ιουργία 
επικοινωνιακών µηνυµάτων, τρόπος προώθησης 
δελτίων τύπου, στρατηγική χρονισµού των διαφόρων 
ενεργειών / δράσεων). 

ΝΑΙ    

Οι δράσεις δηµοσιοποίησης θα περιλαµβάνουν 
ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσες, καταχωρήσεις σε 
εφηµερίδες, δελτία τύπου, ραδιοφωνικά και 
τηλεοπτικά σποτ, ηµερίδες και κατά τόπους 
περίπτερα ενηµέρωσης.

ΝΑΙ    

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αναζήτηση, συλλογή και 
διαµόρφωση του απαραίτητου υλικού, καθώς και τη 
σύνταξη όλων των σχετικών κειµένων που θα 
χρησ ιµοπο ιηθούν γ ια την ενηµ έρωση κα ι 
ευαισθητοποίηση του αγροτικού κόσµου

ΝΑΙ    

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να περιγράψει τις 
προσφερόµενες ενέργειες / δράσεις δηµοσιοποίησης 
και προβολής του έργου σύµφωνα µε τον πίνακα της 
παραγράφου 3.2.3.4.1

ΝΑΙ    

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ      

Ο Ανάδοχος απαιτείται να αναπτύξει πλατφόρµα 
κοινωνικής δικτύωσης των ωφελούµενων του έργου. ΝΑΙ    

Να περιγραφούν οι λειτουργικές δυνατότητες του υπό 
ανάπτυξη λογισµικού σε πλήρη συµµόρφωση των 
απαιτήσεων της παραγράφου 3.2.3.4.2

ΝΑΙ    

  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ      

Στο πλαίσιο του έργου απαιτείται η δηµιουργία ενός 
πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και 
ο συνεχής έλεγχος τήρησης του πλαισίου αυτού 
καθόλη τη διάρκεια του έργου.

ΝΑΙ    

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να συµπεριλάβει 
στη προσφορά του τη συµµετοχή στην οµάδα έργου 
ενός (1) στελέχους µε συµβουλευτικό ρόλο στα 
παραπάνω ζητήµατα (Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδοµένων)

ΝΑΙ    

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ      

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η
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Πραγµατοποίηση των κάτωθι εργασιών, αναφορικά 
µε τη καταγραφή και συλλογή δεδοµένων καθώς και 
την ανάπτυξη και προσαρµογή των απαιτούµενων 
επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων, σε ένα 
ποσοστό της τάξεως του 15% των συµµετεχόντων 
αγροτεµαχίων (περίπου 1000 αγροτεµάχια) στα οποία 
θα υπάρχει εγκατεστηµένος σταθµός. Συγκεκριµένα:

ΝΑΙ    

Ανάπτυξη επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων 
πρόγνωσης επικινδυνότητας ασθενειών

≥ 15 
καλλιέργει

ες
   

Ανάπτυξη επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων 
πρόγνωσης επικινδυνότητας ασθενειών

≥ 1 
ασθένεια 

ανά 
καλλιέργει

α

Ανάπτυξη επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων 
πρόγνωσης γενεών εντόµων

≥ 10 
καλλιέργει

ες

Ανάπτυξη επιστηµονικών αλγοριθµικών µεθόδων 
πρόγνωσης γενεών εντόµων

≥ 1 εχθρός 
ανά 

καλλιέργει
α

Εγκατάσταση εντοµοπαγίδων κατάλληλων για τους 
εχθρούς που θα αναπτυχθούν επιστηµονικές 
αλγοριθµικές µέθοδοι πρόγνωσης γενεών

≥ 500 
αγροτεµάχ

ια

Εγκατάσταση εντοµοπαγίδων κατάλληλων για τους 
εχθρούς που θα αναπτυχθούν επιστηµονικές 
αλγοριθµικές µέθοδοι πρόγνωσης γενεών

≥ 10 
καλλιέργει

ες

Εδαφολογική ανάλυση (προσδιορισµός µηχανικής 
σύστασης εδάφους)

20 
καλλιέργει

ες

Προσδιορισµός ποιοτικών παραµέτρων αρδευτικού 
νερού

≥ 700 
αγροτεµάχ

ια

Προσδιορισµός ποιοτικών παραµέτρων αρδευτικού 
νερού

20 
καλλιέργει

ες

Μετρήσεις φυσιολογικών παραµέτρων των φυτών για 
τον προσδιορισµό αρδευτικών αναγκών

≥ 100 
αγροτεµάχ

ια

Χωροταξική κατανοµή ενεργού ριζικού συστήµατος
1000 

αγροτεµάχ
ια

Μεταβολή συγκέντρωσης θρεπτικών στοιχείων στο 
εδαφικό διάλυµα (κινητική θρεπτικών στοιχείων στο 
έδαφος)

1000 
αγροτεµάχ

ια

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η
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Ανάπτυξη επιστηµονικών µεθόδων προσδιορισµού 
αρδευτικών αναγκών βασιζόµενοι σε κρίσιµες τιµές 
εδαφικής υγρασίας που σηµατοδοτούν την 
αναγκαιότηα της άρδευσης

≥ 700 
αγροτεµάχ

ια 

Ψηφιακή καταγραφή καλλιεργητικών εργασιών, 
εισροών και εκροών

1000 
αγροτεµάχ

ια

Ψηφιακή καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων
≥ 700 

αγροτεµάχ
ια 

Π ο σ ο τ ι κ ή – π ο ι ο τ ι κ ή ε κ τ ί µ η σ η οφ έ λ ο υ ς 
φυτοπροστασίας

≥ 800 
αγροτεµάχ

ια

Ποσοτική – ποιοτική εκτίµηση οφέλους άρδευσης
≥ 700 

αγροτεµάχ
ια 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον το επιθυµεί 
η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει σύµβαση για την 
περίοδο συντήρησης, µετά την λήξη του έργου και µε 
τίµηµα το αντίστοιχο Ετήσιο Κόστος Συντήρησης που 
αναφέρεται στην προσφορά του.

ΝΑΙ

Οι υπηρεσίες της περιόδου συντήρησης αφορούν στο 
σύνολο του έργου και είναι αυτές που περιγράφονται 
στις παραγράφους 3.2.1.6 και 3.2.2.6, του παρόντος 
Παραρτήµατος

ΝΑΙ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.3.1 αναφορικά µε το Σχήµα Διοίκησης και 
Υλοποίησης του Έργου

ΝΑΙ

Περιγραφή των µεθόδων που περιγράφονται στη 
παράγραφο 3.3.1 και πρόκειται να χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος κατά την υλοποίηση του Έργου

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.3.2 αναφορικά µε την Οµάδα Έργου ΝΑΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΦΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.3.3 αναφορικά µε το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης, 
τις Φάσεις και τα Παραδοτέα.

ΝΑΙ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει 
στην προσφορά του προτεινόµενο αναλυτικό 
χρονοδιάγραµµα έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.3.3.1.

ΝΑΙ

Στο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα απαιτείται να 
αποτυπώνοντα ι ο ι φάσε ι ς , ο ι επ ιµ έρους  
δραστηριότητες των φάσεων, τα παραδοτέα και τα 
σηµαντικότερα ορόσηµα  του Έργου.

ΝΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.3.4 αναφορικά µε το Σχέδιο και Σύστηµα 
Διασφάλισης Ποιότητας.

ΝΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τεκµηριωµένη κάλυψη προδιαγραφών παραγράφου 
3.3.5 αναφορικά µε το Σχέδιο και Σύστηµα 
Διαχείρισης Κινδύνων.

ΝΑΙ

Σελίδα  173



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιεχόµενα Τεχνικής Προσφοράς

Α/Α Τίτλος Ενότητας
Σύµφωνα µε 
παραγράφους 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι):

 Κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του Έργου – 
Τεχνογνωσία - Εµπειρίες 

Κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου 1, 2, 3

Υπάρχουσα Τεχνογνωσία – Εµπειρίες επιτυχούς υλοποίησης 
παρεµφερών εργασιών

Σ ύ µ φ ω ν α µ ε 
παράγραφο 2.2.6 
« Τ ε χ ν ι κ ή κ α ι 
επαγγελµατ ική 
ικανότητα»

Αναλυτική Περιγραφή τριών έργων από τον κατάλογο αντιστοίχων 
έργων

Σ ύ µ φ ω ν α µ ε 
παράγραφο 2.2.6 
« Τ ε χ ν ι κ ή κ α ι 
επαγγελµατ ική 
ικανότητα»

 Κάλυψη Απαιτήσεων Αντικειµένου του Έργου

Περιβάλλον Σύµβασης 1

Εµπλεκόµενοι στην Υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης 1.1

Υφιστάµενη κατάσταση Αντικειµένου της Σύµβασης 1.2

Σκοπός και Στόχοι της Σύµβασης 2

Αναµενόµενα Οφέλη 2.1

Ωφελούµενος Πληθυσµός 2.2

Αναµενόµενα Αποτελέσµατα 2.3

 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειµένου της Σύµβασης

Αντικείµενο του Έργου 3

Αντικείµενο του Έργου 3.1

Τεκµηρίωση επιλογής καλλιεργειών υψηλής παραγωγικότητας 3.1

Κάλυψη Απαιτήσεων, Λειτουργικών και Τεχνικών Προδιαγραφών 3.2

Πανελλαδική Υποδοµή Σταθµών Συλλογής Δεδοµένων 3 . 2 . 1 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Μελέτη Χωροθέτησης Κόµβων Δικτύου 3 . 2 . 1 . 1 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Προµήθεια Σταθµών Συλλογής Δεδοµένων 3 . 2 . 1 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Κέντρα Διανοµής και Υποστήριξης 3 . 2 . 1 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Εγκατάσταση Σταθµών Συλλογής Δεδοµένων 3 . 2 . 1 . 3 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1
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Λογισµικό Παρακολούθησης Παραµέτρων Δικτύου / Σταθµών 3 . 2 . 1 . 4 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Δοκιµαστική Λειτουργία Σταθµών Συλλογής Δεδοµένων 3 . 2 . 1 . 5 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Δικτύου Σταθµών 3 . 2 . 1 . 6 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Πλατφόρµα Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Περιβαλλοντικών 
Δεδοµένων

3 . 2 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Πλατφόρµας 3 . 2 . 2 . 1 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 2

Συστηµικό Λογισµικό 3 . 2 . 2 . 1 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 2

Κάλυψη Απαιτήσεων Αρχιτεκτονικής 3 . 2 . 2 . 1 . 1 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Αναλυτική Περιγραφή Τεχνολογιών Υλοποίησης Λογισµικού 3 . 2 . 2 . 1 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Στοιχεία Διαλειτουργικότητας 3 . 2 . 2 . 1 . 3 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Στοιχεία Ασφάλειας 3 . 2 . 2 . 1 . 4 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Στοιχεία πολυκαναλικής προσέγγισης 3 . 2 . 2 . 1 . 5 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Στοιχεία Ανοιχτών Δεδοµένων / Ανοιχτών Προτύπων 3 . 2 . 2 . 1 . 6 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Στοιχεία Ευχρηστίας Πλατφόρµας 3 . 2 . 2 . 1 . 7 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Στοιχεία Προσβασιµότητας 3 . 2 . 2 . 1 . 8 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Κάλυψη Λειτουργικών Προδιαγραφών Πλατφόρµας 3 . 2 . 2 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Διαδικτυακή Πύλη 3 . 2 . 2 . 2 . 1 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Αποθήκη Δεδοµένων – Υποσύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας 3 . 2 . 2 . 2 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Υποσύστηµα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Γεωργικής 
Εκµετάλλευσης

3 . 2 . 2 . 2 . 3 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Υποσύστηµα Γεωργικής Συµβουλευτικής 3 . 2 . 2 . 2 . 4 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Αποθετήριο Συστήµατος Παροχής Συµβουλών σε Γεωργικές 
Εκµεταλλεύσεις

3 . 2 . 2 . 2 . 5 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Αποθετήριο Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης 3 . 2 . 2 . 2 . 6 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων Τηλεπισκόπησης 3 . 2 . 2 . 2 . 7 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Υποσύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων / Έξυπνων Αλγορίθµων 3 . 2 . 2 . 2 . 8 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2
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Ενοποιηµένη Λειτουργία Λογισµικού / Ολοκλήρωση Πλατφόρµας 3 . 2 . 2 . 3 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Περιγραφή Δοκιµαστικής Λειτουργίας Πλατφόρµας 3 . 2 . 2 . 4 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Περιγραφή Παραγωγικής Λειτουργίας Πλατφόρµας 3 . 2 . 2 . 5 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Πλατφόρµας 3 . 2 . 2 . 6 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Περιγραφή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 3 . 2 . 3 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Υπηρεσίες Φιλοξενίας 3 . 2 . 3 . 1 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Αναλυτική Περιγραφή Περιβάλλοντος Ανάκαµψης από Καταστροφές 3 . 2 . 3 . 1 . 1 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας 3 . 2 . 3 . 1 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Διαχείριση Χρηστών 3 . 2 . 3 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Εκπαίδευση Χρηστών 3 . 2 . 3 . 3 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Δηµοσιοποίηση και Προβολή του Έργου 3 . 2 . 3 . 4 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Ολοκληρωµένη Συλλογή Δεδοµένων Ευφυούς Γεωργίας και 
Αξιολόγηση Αντικτύπου

3 . 2 . 3 . 5 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Περιγραφή Στοιχείων Νοµικής Υποστήριξης Έργου 3 . 2 . 3 . 6 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης - Συντήρησης 3 . 2 . 4 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 3.3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ - 4

Σχήµα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου
3 . 3 . 1 , 3 . 3 . 4 , 
3 . 3 . 5 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 4

Οµάδα Έργου 3 . 3 . 2 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 4

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης – Φάσεις – Παραδοτέα – Ορόσηµα 3 . 3 . 3 , 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 4

Συµπληρωµένοι Πίνακες Συµµόρφωσης

Πανελλαδική Υποδοµή Σταθµών Συλλογής Δεδοµένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 1

Πλατφόρµα Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Περιβαλλοντικών 
Δεδοµένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 2

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 3

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 4

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς Χωρίς Τιµές 
Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 
απόρριψης της προσφοράς

Παράρτηµα V I -
Υ π ό δ ε ι γ µ α 
Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς 
Προσφοράς
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ
Ι 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οµάδα Α Τεχνολογική Επάρκεια Κάλυψης Τεχνολογικών 
Προδιαγραφών Έργου

Α.1 Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο 20% 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1

Α.2
Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Σταθµών 
Συλλογής Δεδοµένων 30%

3.2.1, 
Παράρτηµα 

ΙΙ -1

Α.3
Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών πλατφόρµας 
συ λ λ ο γ ή ς , ε π ε ξ ε ρ γ ασ ί α ς κα ι Δ ι ά θ ε σ η ς 
Περιβαλλοντικών Δεδοµένων

30%
3.2.2, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ - 2

Άθροισµα Συντελεστών Βαρύτητας Οµάδας Α : 80%

Οµάδα Β Προδιαγραφές Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Β.1

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Δηµοσιοποίησης, Τεχνικής 
Υποστήριξης, µετάπτωσης και εκκαθάρισης 
δεδοµένων και νοµικής υποστήριξης έργου. 
Υπηρεσίες & Υποδοµές Φιλοξενίας

5%
3.2.3, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙ - 3

Β.2
Υπηρεσίες ολοκληρωµένης συλλογής δεδοµένων 
ευφυούς γεωργίας και αξιολόγηση αντίκτυπου 5%

3.2.3.5, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ - 3 

Άθροισµα Συντελεστών Βαρύτητας Οµάδας Β : 10%

Οµάδα Γ Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και 
Υλοποίησης Έργου

Γ.1

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (φάσεις, παραδοτέα, 
ορόσηµα, Χρονοδιάγραµµα) – Μεθοδολογική 
προσέγγιση υλοποίησης έργου (Διαχείριση Έργου, 
Διασφάλιση Ποιότητας κλπ.)

5% 3.3.3, 
3.3.4,3.3.5

Γ.2
Σχήµα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου – 
Οργάνωση Έργου – Τεχνογνωσία και Εµπειρίες 
Οµάδας Έργου

5% 3.3.1, 3.3.2

Άθροισµα Συντελεστών Βαρύτητας Οµάδας Γ : 10%

Άθροισµα Συνόλου Συντελεστών Βαρύτητας : 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  
Συνηµµένα της παρούσας διακήρυξης περιλαµβάνονται :  

1. Πρότυπο του Ευρωπαϊκου Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) της παρούσας διακήρυξης 
σε µορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραµµένο, το οποίο αποτελεί αναπόστατο µέρος της 
διακήρυξης.   

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) σε µορχή αρχείου .xml το οποίο θα 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι ενδιαφερόµενοι ιοικονοµικοί φορείς, προκειµένου να το 
συµπληρώσουν  µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ  της ΕΕ (https://ec.europa.eu/tools/espd/
filter?lang=el) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής και Καλής 
Εκτέλεσης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A : Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..,  Κατάστηµα…………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθµός TK fax)……..          Ηµεροµηνία έκδοσης ......., ΕΥΡΩ.………. 

Προς  

Ανώνυµη Εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», Χανδρή 3 
και Κύπρου, Μοσχάτο, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   500.000,00€ 

- Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του 
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της Εταιρείας….οδός….αριθµός…ΤΚ…..} 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 

α)………………………οδός……..αριθµός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθµός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθµός……ΤΚ……, 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 500.000,00€, ( πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ) για τη συµµετοχή στο 
διενεργούµενο διεθνή ανοικτό διαγωνισµό της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε» µε 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την …../…/2019, µε αντικείµενο την υλοποίηση 
του έργου «      », σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ. ………../2019 Διακήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις του {σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για 
κάθε µια από αυτές  και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης (µη συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας ..................... 
EYPΩ. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………  

(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην υπ. αρ. ………/2019 Διακήρυξη, ήτοι 395 ηµέρες από την εποµένη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού). 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
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-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί  πριν  από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δηµόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

        (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Ονοµασία Τράπεζας …………………,      Κατάστηµα………………….,  (Δ/νση οδός -αριθµός TK fax)      
Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………,  ΕΥΡΩ. ……………… 

Προς 

Ανώνυµη Εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», Χανδρή 3 
και Κύπρου, Μοσχάτο, Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   …… 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………… (και ολογράφως)  …………..……….. …….  στο 
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας: 
της Εταιρείας….οδός….αριθµός…ΤΚ…..} 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 

α)………………………οδός……..αριθµός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθµός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθµός……ΤΚ……, 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύµβασης µε αντικείµενο την υλοποίηση του 
έργου «      », που αφορά στο διαγωνισµό µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 
…../…/2019, συνολικής αξίας …………….. (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα) 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……….. Διακήρυξή σας. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή 
της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει µέχρι την ……………(2 µήνες µετά τον 
συµβατικό χρόνο λήξης της σύµβασης), εκτός εάν πριν την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 
υποβληθεί από εσάς σχετικό έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούµαστε 
να παρατείνουµε την εγγύηση µέχρι την ηµεροµηνία που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφό 
σας. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δηµόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

         

    (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

........................ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  
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Ηµεροµηνία έκδοσης...........................  

Προς:  

Ανώνυµη Εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», Χανδρή 3 
και Κύπρου, Μοσχάτο, Αθήνα 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για ευρώ (η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
µεταξύ του  
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής,  
σύµφωνα µε τα  
οριζόµενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016) .......................  

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της  
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ   
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθµός ……. 
Τ.Κ.  
………}   
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών   
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..   
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..   
……  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο  υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  
για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε 
αριθµό...................και τη  Διακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της 
(συµπληρώνετε την ηµεροµηνία  διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση του έργου 
(συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ………  ……… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό 
συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή  όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 
και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο  καλύπτει η συγκεκριµένη 
εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής  που θα 
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ 
των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε 
εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο 
και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας  
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί  το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι  µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο  τέλος χαρτοσήµου.  

         

    (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

........................ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος των Μελών της Οµάδας 
Έργου 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυµο: Όνοµα:

Πατρώνυµο: Μητρώνυµο:

Ηµεροµηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο 
προτεινόµενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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1 Ως θέση ενδεικτικά αναφέρονται: manager, consultant, business expert κλπ. 
2 Ανθρωποµήνες απασχόλησης-δεν ταυτίζεται µε τη συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης στο 
έργο 

Έργο Εργοδότης
Ρόλος  και 

Καθήκοντα στο 
Έργο (ή Θέση1)

Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος 
(από - έως) Α/Μ2

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
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1.  Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 

1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσό
τητα

Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠ
Α 

(€)

Συνολική Αξία 
µε ΦΠΑ (€)

Τιµή 
Μονάδας 

(€)

Σύνο
λο 
(€)

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ΣΥΝΟΛΟ:      

1.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσό
τητα

Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠ
Α 

(€)

Συνολική Αξία 
µε ΦΠΑ (€)

Τιµή 
Μονάδας 

(€)

Σύνο
λο 
(€)
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1.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

               

               

ΣΥΝΟΛΟ:      

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσό
τητα

Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 
(€)

Συνολική Αξία 
µε ΦΠΑ (€)

Τιµή 
Μονάδας 

(€)

Σύνολ
ο (€)

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ΣΥΝΟΛΟ:      

Α/Α Περιγραφή Ανθρωποµ
ήνες

Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 
(€)

Συνολική Αξία 
µε ΦΠΑ (€)Τιµή 

Μονάδας (€)
Σύνολ
ο (€)
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ΣΥΝΟΛΟ:      
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1.5 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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Α/Α Περιγραφή Τύπο
ς

Ποσό
τητα

Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠ
Α 

(€)

Συνολική Αξία 
µε ΦΠΑ (€)

Τιµή 
Μονάδας 

(€)

Σύνο
λο 
(€)

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ΣΥΝΟΛΟ:
     

1.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Σύνολο µε ΦΠΑ 

(€)

1 Εξοπλισµός      

2 Λογισµικό Συστήµατος      

3
Εφαρµογές / 
Υποσυστήµατα 
(Προµήθεια)      

4 Υπηρεσίες      
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2. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σηµείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαµβάνονται 
υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 

 * ΕΤΟΣ: µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη 
«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα µε το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που 
αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα. 

Σηµείωση: Στους πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, η περιγραφή των ειδών είναι ενδεικτική. 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να αναπτύξει περαιτέρω το περιέχοµενο των ειδών των 
Πινάκων. 

5 Άλλες Δαπάνες      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:      

ΕΤΟΣ (*)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]

ΦΠΑ 
(αριθµητικά και 
Ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) [€]

Ετήσιο 
Ποσοστό 

Συντήρησης 
(**)

1ο Έτος

2ο Έτος

 3ο Έτος

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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