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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της  απευθείας 

ανάθεσης με το σύστημα συλλογής προσφορών, στην επιλογή συνεργάτη για την υλοποίηση του 

παραδοτέου 4.2.2. με τίτλο Προμήθεια ενός GIS Enabled Making Decision Platform, του έργου 

διασυνοριακής συνεργασίας «4PLUS - Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination 

for Civil Protection for All», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 13.500,00€ (με MIS 5030829). 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

• Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Της με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/ 31.12.2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

“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 - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων». 

• Την Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των 

προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/19-4-

2016). 

• Την Σ.Α.Ε. 84263/03-08-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2018ΕΠ52260006 (ΑΔΑ 

ΩΠΔΨ465ΧΙ8-Ξ69). 

• Την υπ’ αριθ. SC «Α2-1.4-1» σύμβαση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: «Public 

awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All» και με ακρωνύμιο 

4PLUS. 

• Την 9-4/16-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ με την οποία η σχετική πίστωση έτους 2019 

εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ-ΙΝ. 

• Την υπ’ αριθμ. 2-7β/08.03.2019 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση, εγκρίθηκε η διενέργεια της 

διαδικασίας πρόσκλησης για την ανάθεση της προμήθειας και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

προϋπολογισμού 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
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καλεί 

τους προσκληθέντες οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της ανωτέρω προμήθειας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα,  Τηλ.: 

2645023330, Fax: 2645025260, e-mail: lefkada@ped-in.gr , Ιστοσελίδα:  http://www.ped-in.gr  

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων της πρόσκλησης 

1. Τα έγγραφα της πρόσκλησης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα αναλυτική πρόσκληση, 

β) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

επί των ανωτέρω 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της πρόσκλησης με άμεση και 

δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΔ-ΙΝ www.ped-in.gr .   

3. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα βρίσκεται στα γραφεία της Α.Α. με πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή συνεργάτη για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.2. με τίτλο 

Προμήθεια ενός GIS Enabled Making Decision Platform, του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «4PLUS - 

Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», που έχει 

ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 και 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., 

προϋπολογισμού 13.500,00€ (με MIS 5030829). 

2. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της πρόσκλησης. 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρόσκλησης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

4. Τεχνική Περιγραφή 

Το παραδοτέο αφορά στην ανάπτυξη ενός Χωρικού Συστήματος Λήψης Αποφάσεων (ΧΣΛΑ) σχετικά με 

την υποστήριξη/υποβοήθηση της κίνησης των ΑμεΑ σε αστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά στάδια υλοποίησης 

του έργου είναι:  

1) Επισκόπηση διεθνών πρακτικών σχεδιασμού ΧΣΛΑ για ΑμεΑ.  

Επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας νομοθεσίας, εφαρμογών σχετικά με τον μεθοδολογικό σχεδιασμό ενός 

ΧΣΛΑ για ΑμεΑ. Ειδικότερα θα αξιολογηθούν καλές πρακτικές από αντίστοιχα ερευνητικά έργα ως προς το 

βαθμό που μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρόν έργο. 

Παραδοτέο: Τεχνική έκθεση 

 

2) Συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων.  

http://www.ped-in.gr/
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Ως πρωτογενή πηγή χωρικών δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα OpenStreetMap (OSM). Θα 

χρησιμοποιηθούν επιπλέον διαθέσιμα χωρικά δεδομένα σχετικά με πολεοδομικά σχέδια, καθώς και θα 

ποσοτικοποιηθούν γενικότερες κατευθύνσεις αστικού σχεδιασμού σχετικές με ΑμεΑ. Θα συλλεχθούν 

επιπλέον δεδομένα σχετικά με τοπογραφία εδάφους, κλίσεις, χρήσεις γης και άλλα επεξεργασμένα από την 

ευρωπαϊκή πύλη Copernicus. Όλα τα παραπάνω θα ενσωματωθούν σε μια κοινή χωρική βάση δεδομένων 

μαζί με τα συναφή δεδομένα που θα προκύψουν από τις υπόλοιπες φάσεις υλοποίησης τους έργου, όπως 

ερωτηματολόγια, έρευνες, οργανώσεις σχετικά με ΑμεΑ και άλλους ειδικούς.   

Παραδοτέο: Χωρική Βάση Δεδομένων. 

 

3) Σχεδιασμός και μεθοδολογία υλοποίησης του ΧΣΛΑ.  

Το ΧΣΛΑ θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) και θα έχει ως 

στόχο τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό χωρικών δεικτών, τη δημιουργία σχετικών χαρτών καθώς και την 

ποσοτική αξιολόγηση σεναρίων. Οι δείκτες που θα δημιουργηθούν θα συμβάλλουν αφ’ ενός στην 

ποσοτικοποίηση/απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης και αφ’ ετέρου στην παρακολούθηση βελτίωσης 

αυτών μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω αυτών των δεικτών θα 

εκτιμηθεί η πιθανότητα κινδύνου, η υπάρχουσα κατάσταση υποδομών και η γενική προσβασιμότητα των 

ΑμεΑ στην περιοχή μελέτης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, φυσικών καταστροφών ή κρίσεων.  

Παραδοτέο: ΧΣΛΑ 

 

4) Χαρτογραφική απεικόνιση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Η εφαρμογή του ΧΣΛΑ για διαφορετικά σενάρια θα αποδώσει χάρτες σχετικούς με τους κινδύνους, την 

αξιολόγηση ετοιμότητας των υποδομών, τον βαθμό ευαισθησίας καθώς και τον συνολικό κίνδυνο βασισμένα 

στους προαναφερόμενους χωρικούς δείκτες. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων 

πολεοδομικών σχεδίων σε σχέση με τις κατευθύνσεις για τους ΑμεΑ. 

Παραδοτέο: Τεχνική έκθεση με χαρτογραφικά αποτελέσματα 

 

5) Δημιουργία Παρατηρητηρίου  

Ιστοχώρος που θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τα δεδομένα/αποτελέσματα του ΧΣΛΑ. Δημιουργία 

στατιστικών δεικτών παρακολούθησης προόδου και εξέλιξης του έργου. Θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα 

και οι εκθέσεις/αναφορές του έργου. Η παρακολούθηση του έργου θα είναι δυνατή τόσο σε τοπικό όσο και 

σε περιφερειακό επίπεδο και κυρίως θα προσαρμόζετε δυναμικά στο κατάλληλο επίπεδο χαρτογραφικής 

κλίμακας. 

Παραδοτέο: Ιστοσελίδα Παρατηρητηρίου 

 

6) Εικονικές προσομοιώσεις/εκπαίδευση. 

Χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ανάλυσης δικτύου θα προσομοιωθούν επιλεγμένες διαδρομές (σημείο 

εκκίνησης ΑμεΑ – σημείο συγκέντρωσης πληθυσμού) για την αποτελεσματικότητα τους. Σύγκριση 

δεδομένων με οπτικό υλικό (φωτογραφίες/google street map κτλ). Διαδικασίες δημιουργίας αναφορών με 

οδηγίες για διαδρομές. Με βάση τα παραπάνω θα δημιουργηθεί ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν 

διαθέσιμο για ΑμεΑ. 

Παραδοτέο: Τεχνική έκθεση/Εκπαιδευτικό Υλικό  

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 13.500,00 Ευρώ και αναλύεται σε Καθαρή 

αξία: 10.887,09€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 2.612,91€.  
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Άρθρο 5: Χρηματοδότηση - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «4PLUS - Public 

awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», που έχει 

ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 και 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., 

προϋπολογισμού 13.500,00€ (με MIS 5030829) (υπ’ αριθ. 342-03/05/2019 απόφαση για την ανάληψη της 

υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης). 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 

0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. Και της κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% 

και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, επί της κράτησης 3% κατ’ εφαρμογή του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ο Ανάδοχος μπορεί να πληρώνεται τμηματικά, με την παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγμένη 

παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής – μέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παραλαβής) κάθε 

παραδοτέου ή τμήμα παραδοτέου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος. 

Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής 

παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 

πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση του αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών – 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Προσφορές γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στην Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 

49100, Κέρκυρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, μέχρι την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 

2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στην Οδό Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, 

Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η του μηνός Μαΐου του έτους 

2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή τους 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή. Σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Προσφορά του ………………………………………. (όνομα, επώνυμο, τίτλος, τηλ. fax, e-mail) 

Προς:  Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων 

για  την   «Επιλογή συνεργάτη για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.2. με τίτλο Προμήθεια ενός GIS 

Enabled Making Decision Platform»   

Αναθέτουσα Αρχή:    Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων 

  Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 20/05/2019 

3. Εντός του σφραγισμένου φακέλου υποβάλλονται δυο υποφάκελοι. Ένας υποφάκελος με τίτλο 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας υποφάκελος με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9. 

4. 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 

188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο μετά από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει 

ως μη κανονικές. 

7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού δυο 

υποφάκελους. Ένας υποφάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας υποφάκελος με τίτλο 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ  Προσφορά» του υποψηφίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για 

την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου. 

Ως συναφής εμπειρία, νοείται η διαχείριση ψηφιακών βάσεων δεδομένων και η σύνθεση γεωχωρικών 

δεδομένων που θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση:  

Α) συμβάσεων διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση ψηφιακών βάσεων δεδομένων και 

σύνθεσης γεωχωρικών δεδομένων, στο πλαίσιο υλοποίησης εκτέλεσης έργων τοπογράφου και  

Β) μίας τουλάχιστον σύμβασης ερευνητικού έργου με πανεπιστήμιο  

Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από: 

1. Ένα στέλεχος με εμπειρία στη διαχείριση έργων Χωρικού Σύστηματος Λήψης Αποφάσεων (ΧΣΛΑ) 

2. Ένα στέλεχος με εμπειρία στην υλοποίηση έργων σε περιβάλλον GIS (Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών) 

Τα στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά 3ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση 

και ανάπτυξη εφαρμογών ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) και αθροιστικά 5ετή εμπειρία 
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στη χωρική ανάλυση και χαρτογράφηση δεδομένων, κάτοχοι αμφότεροι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

συναφούς διπλώματος εξειδίκευσης.  

3. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του υποψηφίου, περιλαμβάνει την  οικονομική του 

προσφορά, σύμφωνα με το πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς, που ακολουθεί ως Παράρτημα. 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή των ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα πρότυπο 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 προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών ή τμηματικής προσφοράς. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α)   Η παραλαβή των φακέλων γίνεται μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο σχετικό άρθρο 7 

της πρόσκλησης. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας 

του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Δεν απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών, όπως ρητά 

ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16.  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, εντός του οποίου ευρίσκονται δυο υποφάκελοι. Ένας 

υποφάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας υποφάκελος με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 

στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, και κατατάσσει τις προσφορές με βάση 

το εάν διαθέτουν ή όχι τα οριζόμενα με το άρθρο 9.2 της παρούσας κριτήρια.  

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην συνέχεια στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όσων 

υποψηφίων πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9.2 της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

δ) Το πρακτικό αποστέλλεται  στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα 

με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές.  
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3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 15 της 

παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο 

πρωτόκολλο της Α.Α.. 

β) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία δεν καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, ή 

ii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης από 

τον Πρόεδρο της Α.Α. και τον ανάδοχο.   

γ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο προσφέροντα. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που παρέχουν υπηρεσίες 

συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) και συναφείς υπηρεσίες και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 

4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
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3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού 

Παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη ύπαρξης των κατωτέρω 

κωλυμάτων, η συμπλήρωση της οικείας υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), ισχύουν οι αναφερόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού. 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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 τελεσίδικη 

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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. 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 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
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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, 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. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η 

παράγραφος 2. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 

που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, β) εάν ο οικονομικός φορέας 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, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας 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 79, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 

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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

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. 

8. Οικονομικός φορέας που του 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 

δημοσίων (διαγωνισμό). 

9. Δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου στο οποίο να αποδεικνύεται το ειδικό 

επάγγελμά του. 

 

Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Δεν προβλέπεται, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη ύπαρξης των ανωτέρω κωλυμάτων, η συμπλήρωση 

της οικείας υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά 

Ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), οφείλει να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους που εκδίδεται ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13. Της παρούσης. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 

Α) Φυσικά πρόσωπα 

Β) διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ ΟΕ και ΕΕ 

Γ) Διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ στης Α.Ε. 

Δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, 
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που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 

ασφαλισμένου στο ΙΚΑ. 

4. Φορολογική ενημερότητα 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 

υπογράψει τη Σύμβαση, εφόσον δεν τα έχει καταθέσει με την προσφορά του (π.χ. ΦΕΚ/καταστατικό 

σύστασης εταιρίας, παραστατικό εκπροσώπησης).   

 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

1.Δεν απαιτείται, λόγω του είδους του διαγωνισμού και του ύψους της σύμβασης εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.  

2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή μέχρι κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, καταθέτοντας 

σχετική «εγγυητική επιστολή προκαταβολής», κατά τα διαλαμβανόμενα στο ίδιο άρθρο.    

 

Άρθρο 18: Ενστάσεις 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα του διαγωνισμού συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων που 

έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57. 

3 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

4 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

  

Άρθρο 20: Δημοσιότητα   

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης δημοσιεύεται στο site   της ΠΕΔ-ΙΝ. (http://www.pedin.gr/  

  

Άρθρο 21: Σειρά ισχύος εγγράφων 

http://www.pedin.gr/
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Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 

1) Η Σύμβαση 

2) Αναλυτική Διακήρυξη 

 

Άρθρο 22: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 

αυτής της διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 23: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ, που 

βρίσκονται στην οδό  Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης ορίζεται έως έξι (6) μήνες, από την υπογραφή της, που μπορεί να παραταθεί εφόσον παραταθεί η 

διάρκεια του συνολικού έργου, ή για άλλο λόγο. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
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The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries participating in the 

Interreg IPA II CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ »   

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

Επωνυμία……………………………………………. 

ΑΦΜ………………………………………………… 

ΔΟΥ…………………………………………………. 

Διεύθυνση…………………………………………… 

Τηλ…………………………………………………... 

FAX..………………………………………………... 

Email..……………………………………………….. 

Ημερομηνία..…./.…../……. 

Προς :   Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη σας με αριθμό 333/2019 σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα : 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 

Επιλογή συνεργάτη για την υλοποίηση του 

παραδοτέου 4.2.2. με τίτλο Προμήθεια ενός GIS 

Enabled Making Decision Platform, 

  

  
ΣΥΝΟΛΟ  

  
ΦΠΑ  

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Για τον προσφέροντα 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 


