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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων με το κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

(Ν. 4412/2016)  

«Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών 
Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)» 

(Αριθμός Διακήρυξης: 8/2022) 

 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)  

Ταχ. Διεύθυνση: Σπύρου Λούη, Γ' Είσοδος 1, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672. 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών 

Τηλέφωνο: +30 2131337372, +30 2131337269 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@igme.gr . 
Διεύθυνση (-εις) στο διαδίκτυο:  

Γενική διεύθυνση: http://www.eagme.gr/     
 

I.2) Επικοινωνία:   
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις 
συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 

 

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), το 
οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) (Άρθρο 25, 
Μέρος Β’ Ν. 4602/2019). 
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Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: “Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών 
Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)”. 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: : 79400000-8 [Υπηρεσίες παροχής γενικών 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης], 79411100-9 [Υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων], 72000000-5 
[Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη] 

II.1.3) Είδος σύμβασης: Υπηρεσία 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου προβλέπεται η υλοποίηση του 
θεσμοθετημένου αλλά μη ενεργοποιημένου Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης 
Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ). Επιπλέον, θα υλοποιηθούν ενέργειες που προωθούν την αξιοποίηση 
των γεωθερμικών σημείων για εμπορικούς λόγους. Για τον λόγο αυτόν προβλέπονται οι ακόλουθες 
μείζονες ενέργειες: 

Α. Δημιουργία της εξειδικευμένης πληροφοριακής υποδομής για την αποτύπωση και διάθεση των 
δεδομένων, που θα υλοποιηθεί με χρήση τεχνολογίας γεωχωρικών βάσεων δεδομένων. Τα 
υφιστάμενα δεδομένα για τα γεωθερμικά σημεία θα μετατραπούν στη μορφή που είναι απαραίτητη για 
την τήρησή τους σε γεωχωρική βάση δεδομένων (διανυσματική μορφή και συναφείς πίνακες) και θα 
καταχωρηθούν στο σύστημα που θα αναπτυχθεί. Η πληροφοριακή υποδομή θα διασυνδέεται με τον 
ιστότοπο του Ε.Α.Γ.Μ.Ε., μέσω του οποίου θα είναι προσβάσιμη, ενώ θα έχει και τη δυνατότητα 
διασύνδεσης με το προβλεπόμενο από τον νόμο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας» 
(Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών 
Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μόλις αυτό ενεργοποιηθεί. 
Επιπλέον, θα υπάρξει πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής, κατά την οποία θα ελεγχθεί και θα 
πιστοποιηθεί η ορθή λειτουργίας της. 

Β. Τη θεσμική υποστήριξη της ενεργοποίησης του Μητρώου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τον  
ισχύοντα νόμο 4602 του 2019 για αυτό. 

Γ.  Δημιουργία σχημάτων πιστοποίησης των γεωθερμικών σημείων για τις διαφορετικές πιθανές χρήσεις 
τους. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη θέσπιση κανόνων, κατευθυντηρίων γραμμών και τον ορισμό 
χαρακτηριστικών για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορική εκμετάλλευση των σημείων 
γεωθερμίας, στην πλήρη ανάπτυξή τους. Επιπροσθέτως, στην πράξη συμπεριλαμβάνονται ενέργειες 
Δημοσιότητας που θα επιτρέψουν τη διάδοση της ύπαρξης και της σημασίας της πράξης ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της καθώς και καταγραφής του Θεσμικού 
Πλαισίου - Προτάσεις Συμπλήρωσης αυτού, βάσει των αρμοδιοτήτων του Ε.Α.Γ.Μ.Ε που αφορούν στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (Σχέδια Κανονιστικών Πράξεων). Τέλος, για την υλοποίηση της 
πράξης θα υπάρξει και η αναγκαία νομική υποστήριξη για την απρόσκοπτη και έγκαιρη διεκπεραίωση 
των διαδικασιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.  

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας στο πεδίο 
Αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. »: 

 ΥΕ 1:  Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων 
(ΕΜΚΠΑΓΕΣ) 
 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:  Εκτιμώμενη αξία της  διακήρυξης σε ευρώ  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων Εβδομήντα Δύο 
Χιλιάδων Εκατό Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (€ 472.100,00) και Πεντακοσίων Ογδόντα Πέντε 
Χιλιάδων και Τετρακοσίων Τεσσάρων Ευρώ (€ 585.404,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
 
II.1.6)  Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ΟΧΙ 
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II.1.7) Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
Κωδ. ΣΑ Ε1751. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου  2021ΣΕ17510005). 

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο Νο 1 με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και 
Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας στο πεδίο Αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με 
Αρ. πρωτ. 5870/05-11-2021 (ΑΔΑ  ΡΚΙΒ46ΜΤΛΡ-ΡΥΜ) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5107692. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω 
του ΠΔΕ. 

II.2) Περιγραφή:  

II.2.1)  Τίτλος: «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών 
Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)». 

II.2.2)  Τόπος εκτέλεσης: Η εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος θα λάβει μέρος στην Αθήνα 
σε χώρους που θα προσφερθούν από το Φορέα. 

II.2.3)  Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι υλοποίηση του 
θεσμοθετημένου, αλλά μη ενεργοποιημένου Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης 
Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ). Επιπλέον, θα υλοποιηθούν ενέργειες που προωθούν την αξιοποίηση 
των γεωθερμικών σημείων για εμπορικούς λόγους. Προς την κατεύθυνση αυτή το αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνει: 

• Θεσμική υποστήριξη της ενεργοποίησης του Μητρώου, στο πλαίσιο των προβλεπομένων από τον 
ισχύοντα νόμο 4602 του 2019 για το Μητρώο, με τη μελέτη και προετοιμασία όλων των σχετικών 
απαραίτητων θεσμικών και κανονιστικών διατάξεων 

• Δημιουργία σχημάτων πιστοποίησης των γεωθερμικών σημείων για τις διαφορετικές πιθανές χρήσεις 
τους. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη θέσπιση κανόνων, κατευθυντηρίων γραμμών και τον ορισμό 
χαρακτηριστικών για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορική εκμετάλλευση των σημείων 
γεωθερμίας. 

• Την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής Πύλης, μέσω της οποίας:  

o Θα αποτελεί την Πύλη του Φορέα για το Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης 
Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ) προς τους πολίτες και τους φορείς του Δημοσίου. Επίσης, θα 
παρέχει ξεχωριστή δομή Intranet για την εσωτερική εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και της 
ιεραρχίας του Φορέα (εσωτερικοί χρήστες), θα ενσωματώσει τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου 
συστήματος του φορέα  και θα παρέχει τη δυνατότητα συγχρονισμού περιεχομένου και υπηρεσιών 
με την Πύλη που ενδεχομένως και να λειτουργούν αυτόνομα μετά το πέρας του παρόντος Έργου, 
θα παρέχει διαδικασίες ενημέρωσης και συντήρησης τόσο σε επίπεδο Διαδικτυακής Πύλης όσο και 
σε επίπεδο εσωτερικού δικτύου (intranet), θα παρέχει πρότυπη βιβλιοθήκη ανάπτυξης 
ιστοσελίδων προς χρήση, θα έχει ενιαία λειτουργική και εικαστική δομή για όλο το φορέα, θα 
παρέχει πρόσβαση σε ΑμΕΑ, θα παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους φορείς και 
υπηρεσίες, που θα υποδείξει στον Ανάδοχο ο φορέας κ.α. 

o Θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αποτύπωση και διάθεση των δεδομένων, που θα 
υλοποιηθεί με χρήση τεχνολογίας γεωχωρικών βάσεων δεδομένων. Τα υφιστάμενα δεδομένα για 
τα γεωθερμικά σημεία θα μετατραπούν στη μορφή που είναι απαραίτητη για την τήρησή τους σε 
γεωχωρική βάση δεδομένων (διανυσματική μορφή και συναφείς πίνακες) και θα καταχωρηθούν 
στο σύστημα που θα αναπτυχθεί.  

o Η πληροφοριακή υποδομή θα διασυνδέεται με τον ιστότοπο του Ε.Α.Γ.Μ.Ε., μέσω του οποίου θα 
είναι προσβάσιμη, ενώ θα έχει και τη δυνατότητα διασύνδεσης με το προβλεπόμενο από τον νόμο 
«Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας» (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μόλις αυτό ενεργοποιηθεί. 

II.2.4)  Κριτήρια ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης της Σύμβασης 80% 

Κ1 Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς την κατανόηση 
του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου 

15% 

Κ2 
Καταλληλότητα Μεθοδολογικής Προσέγγισης και βαθμός 
προσαρμογής στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του 
αντικειμένου της Σύμβασης 

15% 

Κ3 Σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών 15% 

Κ4 Σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των παραδοτέων και του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης 

15% 

Κ5 Τεχνολογικές και Λειτουργικές Απαιτήσεις του Πληροφοριακού 
Συστήματος / Υποσυστημάτων 

20% 

ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωση Ομάδας Έργου 20% 

Κ6 
Περιγραφή των διαδικασιών επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με τα 
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και τους υπόλοιπους 
εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της Σύμβασης 

15% 

Κ7 Περιγραφή του συστήματος λειτουργίας και διοίκησης της Ομάδας 
Έργου 

5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

II.2.5)  Διάρκεια σύμβασης 

Διάρκεια σε μήνες: οκτώ (8) 

II.2.6)  Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ 

II.2.7)  Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: ΟΧΙ 

 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1)  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1)  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα  συμμετέχουν στη διαδικασία για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

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.  

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την 
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

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 
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προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο/Επαγγελματικό Μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους 
για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της Ένωσης. 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), μεγαλύτερο ή ίσο του 
100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού της 
συγκεκριμένης σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα 
τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό  συμμετοχής 
του κάθε φορέα στην ένωση/ κοινοπραξία. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται στην έκδοση  Ισολογισμών. 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται – κατ’ ελάχιστον - να διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση τους κατά την 
τελευταία τριετία (2019 – έως και την ημέρα δημοσίευσης του διαγωνισμού):  

1. τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης και 
εμπειρογνωμοσύνης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της 
λειτουργίας Φορέα – Οργανισμού ή/και αναβάθμισης της ικανότητας του, σε τομείς που άπτονται 
της βελτίωσης της επιχειρηματικότητας ή/και της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα. 

2. τουλάχιστον ένα (1) έργο, σε Φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με 
αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών σε τομείς που άπτονται της 
επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των γεωχωρικών δεδομένων και χρήσεων γης. 

3. Τουλάχιστον ένα (1) έργο ανάπτυξης διαδικτυακής Πύλης (Portal) και πληροφοριακού 
συστήματος με ολοκληρωμένες λειτουργικότητες και επιχειρησιακές διαδικασίες σε επίπεδο 
υποσυστημάτων και εφαρμογών (π.χ. δημιουργίας μητρώων, διαχείρισης χρηστών, διαχείρισης 
δεδομένων, παραγωγής εγγράφων και αναφορών, διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, 
κ.α.) 

Το σύνολο των ως άνω τριών (3) έργων πρέπει να έχουν συμβατικό τίμημα τουλάχιστον το 100% του 
αρχικού προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, εκ των οποίων, κάθε ένα εξ’αυτών να έχει αξία άνω 
του 35% του αρχικού προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης. 
Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο (ή τον δανείζοντα 
εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του. 
 
Β. Ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις 
του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 
Το οργανωτικό σχήμα (ομάδα έργου) που προτείνεται από τους υποψηφίους θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
διακρίνει τους εξής ρόλους: 
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Ειδικότητα Στελέχους Πλήθος 
Ατόμων 

Εκτιμώμενοι Α/Μ 
στο έργο 

Υπεύθυνος Έργου 1 7 
Έμπειροι Σύμβουλοι 4 28 
Έμπειροι Σύμβουλοι ΤΠΕ 3 20 
Σύμβουλοι 3 22 
Σύμβουλοι ΤΠΕ 3 20 
Εμπειρογνώμονες 4 30 
Εμπειρογνώμονες ΤΠΕ 3 20 
Εμπειρογνώμονες / Νομικοί  2 9 
Σύνολο 23 156 

 
Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ):  
Ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη του έργου του Αναδόχου. Ο ΥΕ θα πρέπει να διαθέτει 
πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον τετραετή εμπειρία σε έργα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 
Έμπειροι Σύμβουλοι: Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου πρέπει περιλαμβάνει ως μέλη, κατ΄ ελάχιστον 
επτά (7) Στελέχη – Έμπειρους Συμβούλους, ο καθένας εκ των οποίων να διαθέτει: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
 τουλάχιστον 5ετή εργασιακή, αθροιστικά, εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά 

αντικείμενα: 
- Οργάνωση επιχειρήσεων / φορέων 
- Μοντελοποίηση ή/και Απλούστευση διαδικασιών 
- Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων 
- Υποστήριξη φορέων / Οργανισμών 
- Εκπόνηση μελετών / Στρατηγικό σχεδιασμό 
- ΤΠΕ (βάσεις δεδομένων, ανάπτυξη συστημάτων και λύσεων πληροφορικής, εφαρμογές 

πληροφορικής, διαδικτυακές Πύλες) 
 
Τα μέλη της Ομάδας έργου (έμπειροι Σύμβουλοι) πρέπει σωρευτικά να καλύπτουν το σύνολο των 
γνωστικών αντικειμένων. 
Σύμβουλοι: Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου πρέπει περιλαμβάνει ως μέλη, κατ΄ ελάχιστον έξι (6) Στελέχη 
- Συμβούλους, ο καθένας εκ των οποίων να διαθέτει: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
 τουλάχιστον 3ετή εργασιακή, αθροιστικά, εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά 

αντικείμενα: 
- Οργάνωση επιχειρήσεων / φορέων 
- Μοντελοποίηση ή/και Απλούστευση διαδικασιών 
- Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων 
- Υποστήριξη φορέων / Οργανισμών 
- Εκπόνηση μελετών / Στρατηγικό σχεδιασμό 
- ΤΠΕ (βάσεις δεδομένων, ανάπτυξη συστημάτων και λύσεων πληροφορικής, εφαρμογές 

πληροφορικής, διαδικτυακές Πύλες) 
 
Τα μέλη της Ομάδας έργου (Σύμβουλοι) πρέπει σωρευτικά να καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών 
αντικειμένων. 
Εμπειρογνώμονες: Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει ως μέλη, κατ΄ ελάχιστον 
εννέα (9) Στελέχη - Εμπειρογνώμονες, ο καθένας εκ των οποίων να διαθέτει: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
 μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ανεξαρτήτως κλάδου 
 τουλάχιστον 10ετή εργασιακή, αθροιστικά, εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι 

γνωστικά αντικείμενα : 
o Οικονομικής Πολιτικής,  
o Επιχειρηματικότητας ή/και Ανταγωνιστικότητας,  
o Συμβουλευτικής υποστήριξης Οργανισμών / Επιχειρήσεων ή/και Φυσικών Προσώπων 
o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
o Διοικητικό ή  Εμπορικό Δίκαιο 
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Τα μέλη της Ομάδας έργου (Εμπειρογνώμονες) πρέπει σωρευτικά να καλύπτουν το σύνολο των 
γνωστικών αντικειμένων. 
 
III.1.4) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 
 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο, με 

πεδίο εφαρμογής τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη διοίκηση έργων και την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο 
(Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών). 

 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 37001:2016 ή άλλο ισοδύναμο 
(Πρότυπο Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας). 

 
Επισημαίνεται ότι: 

 Σε περίπτωση ένωσης πρέπει κάθε οικονομικός φορέας να διαθέτει τα άνωθεν 
 Δεν επιτρέπεται η στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την εκπλήρωση της ανωτέρω απαίτησης 

 
Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1)  Περιγραφή 

IV.1.1)  Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των 
ορίων με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής. 

Ν. 4412/2016).  

IV.1.2)  Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 22.09.2022, Τοπική ώρα: 15:00 

IV.1.3)  Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
Ελληνικά 

IV.1.4)  Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: 12  

IV.1.5)  Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 26.09.2022, Τοπική ώρα: 11:00π.μ. 

Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1)  Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: OXI 

VI.2)  Συμπληρωματικές πληροφορίες: Όπως Τεύχος Διακήρυξης. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Α.Γ.Μ.Ε. 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΤΗΣ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ, M.SC 
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