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ΜΕΛΕΤΗ
Για τη σύναψη παροχής υπηρεσιών με τίτλο
«Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων του έργου
eTHESSLAND»
για τις ανάγκες του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – δ.τ.
ΔΥΟΠΠ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “eTHESSLAND” του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με
τους Πολίτες» στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό
Περιβάλλον και Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018» από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Περιεχόμενα
1. Τεχνική Έκθεση
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Προϋπολογισμός
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης
ψηφιακών εργαλείων του έργου “eTHESSLAND” (CPV 72200000-7: Υπηρεσίες προγραμματισμού
λογισμικού και παροχής συμβουλών) στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου πλαισίου μέσων
μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων από πυρκαγιές υπαίθρου για το περιαστικό Δάσος του
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης - eTHESSLAND» του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με
τους Πολίτες» στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό
Περιβάλλον και Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018» από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η υπηρεσία είναι προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ 24% (14.516,13 € πλέον ΦΠΑ ίσο με 3.483,87
€). Το σύνολο του ποσού θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό Κ.Α. 13.01.06.0000 του οικονομικού
έτους 2019, με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων του έργου
eTHESSLAND» και θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τον
Ν.3463/2006 (νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

Τριάδι, 1/3/2019
Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Τριαντάφυλλος Μπουχούνας
Δασολόγος

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Διαχειριστής ΔΥΟΠΠ

Τεχνικό / Επιστημονικό Προσωπικό ΔΥΟΠΠ

Δήμαρχος Θέρμης
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1. Αντικείμενο της υπηρεσίας
Ο σκοπός του έργου “eTHESSLAND” είναι η συμβολή: α) στην δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου
για την παρακολούθηση του κινδύνου στην περιοχή αναφοράς, από το οποίο θα ωφεληθούν κυρίως
οι πολίτες αλλά και τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) όπως η Περιφέρεια, οι Δήμοι και στο
σύστημα Πολιτικής Προστασίας και β) στην δημιουργία ενός δικτυού εθελοντικής παρακολούθησης
που σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους μηχανισμούς μπορεί να ενισχύσει την άμεση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού, κοντά στην έναρξή του, καθώς και στη μείωση των
δυσμενών επιπτώσεων από αυτό.
Το βασικό αντικείμενο της παροχής «Υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων του
έργου eTHESSLAND» είναι η συμβολή στη δημιουργία συμπληρωματικών μέσων, ώστε μαζί με τα
αποτελέσματα του υφιστάμενου έργου διακρατικής συνεργασίας eOUTLAND, η ΔΥΟΠΠ να αποκτήσει
ένα συνεκτικό πλαίσιο εργαλείων μείωσης των δυσμενών επιπτώσεων από πυρκαγιές υπαίθρου στη
δασική περιαστική ζώνη του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει το
Σέιχ-Σου και τις δασικές εκτάσεις του Πανοράματος και της Θέρμης, Θεσσαλονίκης.
Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσιών, ειδικότερα:
(α) στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εργαλείου έγκαιρης αναγγελίας πιθανής εστίας πυρκαγιάς
υπαίθρου, που θα αντλεί στοιχεία, σε πραγματικό χρόνο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το
twitter (π.χ. twitter της πυροσβεστικής), που συμπληρώνει το ψηφιακό κέντρο ελέγχου της ΔΥΟΠΠ
στο Δήμο Θέρμης,
(β) στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών για του εθελοντές της ΔΥΟΠΠ
αλλά και το κοινό, για την προετοιμασία και έγκαιρη ανταπόκριση σε περίπτωση συμβάντος
πυρκαγιάς υπαίθρου με λειτουργίες όπως η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας, του όγκου και της
τοποθεσίας (στίγματα, διαδρομές) των επισκεπτών της δασικής περαστικής ζώνης της Θεσσαλονίκης,
η αποστολή/ λήψη μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης βάσει στίγματος, οδηγιών προστασίας και
αυτόματης κλήσης σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης (199, 166, 112, 100) και χρήσιμες πληροφορίες
περιπάτου (διαδρομές, χρόνοι, δυσκολία), που συμπληρώνει τον ψηφιακό εξοπλισμό επικοινωνίας,
καθοδήγησης και πληροφόρησης της ΔΥΟΠΠ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου “eTHESSLAND”, όπως έχει
εγκριθεί και ειδικότερα στην Φάση 2. «Δράση σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων» με
παραδοτέα Π2.1 «Εργαλείο πληθοπορισμού για την έγκαιρη αναγγελία πιθανής εστίας πυρκαγιάς
υπαίθρου, που θα αντλεί στοιχεία, σε πραγματικό χρόνο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το
διαδίκτυο» και Π2.2 «Εφαρμογή κινητών συσκευών για του εθελοντές της ΔΥΟΠΠ αλλά και το κοινό,
για την προετοιμασία και έγκαιρη ανταπόκριση σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς υπαίθρου».

3

Άρθρο 2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, γνώση και εμπειρία σχετική με το
ζητούμενο αντικείμενο και κατάλληλη στελέχωση της ομάδας έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:



να διαθέτει εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων νέας τεχνολογίας στοχευμένα στη
διαχείριση φυσικών καταστροφών και φυσικού περιβάλλοντος
να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς να φέρουν σε πέρας επιτυχώς το έργο.
ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη με προσόντα και εμπειρία που θα
περιγράφονται επακριβώς στα βιογραφικά τους σημειώματα. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα
πρέπει να διαθέτει το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό, που αποτελείται από δύο (2) άτομα
των κάτωθι ειδικοτήτων:
α) Δασολόγος με εμπειρία έως δέκα (10) έτη.
β) Ειδικός σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) με εμπειρία μέχρι πέντε (5)
έτη.

Άρθρο 3. Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη
διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. Του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α)
5. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
6. Την Υπουργική Απόφαση Αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς».
7. Το ισχύον καταστατικό του «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση
των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών ΔΥΟΠΠ» με αρ. ΓΕΜΗ 132735606000.
8. Το με αρ. 8/6-2-2019 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΟΠΠ σχετικά με την
αποδοχή της έγκρισης του έργου “eTHESSLAND” του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους
Πολίτες» στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό
Περιβάλλον και Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018» από το Πράσινο Ταμείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 4° - Συμβατικά τεύχη
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών" και με την υπ. αρ. 148.3/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου περί έγκρισης του έργου “eTHESSLAND”.
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Άρθρο 5° - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει η υπ’ αρ. ..….. απόφαση
Διαχειριστή της ΔΥΟΠΠ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016)
"Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
Άρθρο 6° - Σύμβαση
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση ανάθεσης αυτής, υποχρεούται να προσέλθει
σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10)
ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας η οποία θα του κοινοποιηθεί από το
αρμόδιο τμήμα. Η διάρκειά της θα είναι έως και την 31/10/2019.
Άρθρο 7° - Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τις υπηρεσίες στην έδρα του.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/1/2020.
Άρθρο 8° - Παραλαβή υπηρεσιών
Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθούν αποκλίσεις από την προσφορά του αναδόχου, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει την αποκατάστασή τους.
Άρθρο 9° - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που
θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης των υπηρεσιών. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΥΟΠΠ.
Άρθρο 10ο - Τρόπος πληρωμής
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 14.516,13 € πλέον ΦΠΑ ίσο με 3.483,87 €,
σύνολο 18.000,00 € και το ποσό θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή των
υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016).
Άρθρο 11° - Έκπτωση του αναδόχου.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας ή ο
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών".
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Παραδοτέα

Τίτλος

Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

Π2.1

Εργαλείο πληθοπορισμού για
την
έγκαιρη
αναγγελία
πιθανής εστίας πυρκαγιάς
υπαίθρου, που θα αντλεί
στοιχεία,
σε
πραγματικό
χρόνο,
από
τα
μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και το
διαδίκτυο

7.258,06 €

1.741,93 €

9.000,00 €

Π2.2

Εφαρμογή κινητών συσκευών
για του εθελοντές της ΔΥΟΠΠ
αλλά και το κοινό, για την
προετοιμασία και έγκαιρη
ανταπόκριση σε περίπτωση
συμβάντος
πυρκαγιάς
υπαίθρου

7.258,07 €

1.741,94 €

9.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

14.516,13 €

3.483,87 €

18.000,00 €
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