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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της  απευθείας 
ανάθεσης με το σύστημα συλλογής προσφορών, στη επιλογή “Συνεργάτη δημιουργίας και εγκατάστασης 

πινακίδων QR”,  στα πλαίσια  του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness 

through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προϋπολογισμού 18.000,00€ 
(M.I.S. 5003444) 

Έχοντας υπόψη με 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/ 31.012.2018 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. 301/6/24-9-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε.  (Α.Π. 99164/24-9-2018) με κωδικό έργου 
2018ΕΠ30160026 (ΑΔΑ Ω68Κ465ΥΙ8-ΕΘΤ) 

• Την Απόφαση Ένταξης της  Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της 7/11/2017, στον Τάραντα, (List of approved projects) όπως 
κοινοποιήθηκε στον L.P.  για ένταξη της Πράξης με τίτλο «στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG  Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020 

• Την 296/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔΔΕ με την οποία η σχετική πίστωση έτους 2020 εντάχθηκε 
στον προϋπολογισμό της ΠΕΔΔΕ 

• Τις 103/2020 και 104/2020 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες 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 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

  

καλεί 

τους προσκληθέντες  οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Οδός: Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα,  Τηλ.: 
2610 270097, Fax: 2610 273693, pedde@pedde.gr  , Ιστοσελίδα:  http://www.pedde.gr/ped//  

Προσφορές γίνονται δεκτές  στα γραφεία της ΠΕΔΔΕ που βρίσκονται στην Οδό Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 
26225, Πάτρα,    σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  μέχρι την  10η  του μηνός Σεπτεμβρίου του 
έτους 2020, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 14:00 μ.μ.   

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες 
ή στον ανάδοχο. 



Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης 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 προσκληθέντες μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης με άμεση και δωρεάν 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pedde.gr/ped.   

3. Η   προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και ο πλήρης φάκελος δημόσιας σύμβασης θα βρίσκεται στα 
γραφεία της Α.Α. με πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού -Χρονοδιάγραμμα 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή συνεργάτη υπηρεσιών δημιουργίας και εγκατάστασης πινακίδων  QR 
στo πλαίσιo του παραδοτέου 3.1.5,   του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness 

through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προϋπολογισμού 18.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (M.I.S. 5003444). 

Αναλυτικά το αντικείμενο του διαγωνισμού: 

Οι πινακίδες να είναι διαστάσεων 12 x 12 εκ. και να περιλαμβάνουν εκτός από το QR κάθε διαδρομής, το 
λογότυπο του προγράμματος και τον τίτλο της κάθε διαδρομής. Υλικό κατασκευής η ανοξείδωτη λαμαρίνα.  
Όσον αφορά τις θέσεις τοποθέτησης και το περιεχόμενο κάθε πινακίδας, ο στόχος που έχει τεθεί είναι οι 
πινακίδες να τοποθετηθούν  σε επιλεγμένα σημεία εντός οικιστικών συνόλων, ή εντός προστατευόμενων 
χώρων, ώστε να μπορεί σε κάποιο βαθμό να αποτραπεί η κακόβουλη καταστροφή τους.  Τα σημεία αυτά 
έχουν προκύψει από τη εργασία χαρτογράφησης και μάλιστα με γεωαναφορά. Κατά την εξέλιξη του έργου  
της χαρτογράφησης  προέκυψαν ή επιβεβαιώθηκαν μια σειρά από προβλήματα  που σχετίζονταν με τη 
ακριβή θέση της κάθε πινακίδας. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα τις τοποθετήσει στο πλησιέστερο δυνατό 
σημείο, διατηρώντας αφενός το κριτήριο της ασφάλειας της θέσης, αφετέρου καταγράφοντας με ακρίβεια 
τη νέα θέση (με γεωαναφορά). Μετά το τέλος της εργασίας εγκατάστασης θα καταθέσει στην Α.Α. νέο 
κατάλογο στον οποίο θα επιβεβαιώνεται η τοποθέτηση με υπόδειξη της πραγματικής θέσης εγκατάστασης, 
η οποία για λόγους λειτουργικούς μπορεί να αποκλίνει από την θέση που δόθηκε. 
Λόγω μάλιστα αυτής της πιθανότητας αλλαγής θέσεως προτείνεται όλες οι πινακίδες της κάθε διαδρομής να 
έχουν το ίδιο περιεχόμενο, ώστε ακόμα και αν αλλάξει η θέση της πινακίδας, ακόμα και αν κάποια πινακίδα 
μέσα στην διαδρομή καταστραφεί να μπορεί ο επισκέπτης να συνεχίσει την διαδρομή του.  
Πριν την υπογραφή της σύμβασης,  η Α.Α., θα αποστείλει σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, ενημερωτικό έγγραφο, με το οποίο θα γνωστοποιεί την έναρξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας και 
θα ζητεί την συνδρομή του αντίστοιχου Δήμου, εφόσον χρειαστεί. 
  
Κατά την υλοποίηση του έργου χαρτογράφησης   προέκυψαν τελικά 34 διαδρομές  και 1500 ενδιαφέροντα 
σημεία. Σε κάθε διαδρομή ο ανάδοχος χαρτογράφησης  έχει επισημάνει 3 έως 9 σημεία στα οποία προτείνει 
την τοποθέτηση πινακίδων QR. (συνολικά 183 σημεία). Τα σημεία αυτά, μαζί με τον πίνακα διαδρομών 
ακολουθούν: 
 



α/α 

Κωδ. 
διαδρο
μής Δήμος/Περιοχή Όνομα διαδρομής QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 

1 AIT_1 Vonitsa 
Στο Βυζαντινό 
κάστρο 

Ένα από τα 
εκκλησάκια 
περιμετρικά του 
κάστρου 

Εντός του 
κάστρου 
κοντά στην 
Αγ. Σοφία 

Είσοδος 
κάστρου ή 
χώρος 
στάθμευσης 

Δημαρχείο 
στην κεντρική 
πλατεία 

Παραλιακός 
πεζόδρομος 

Πέτρινο 
γεφύρι για 
την 
Κουκουβίτσα    

2 AIT_2 Amfilochia 
Στα βουνά του 
βάλτου 

Αμφιλοχία στην 
προβλήτα ή στο 
χώρο 
στάθμευση Λουτρό 

parking του 
δρόμου με θέα 
στον Αμβρακικό 
μεταξύ Αγίας 
Τριάδας και 
Σκρέϊκο 

Ι. Μονή Ρέθα, 
χώρος 
στάθμευσης Σταθάς Εμπεσός    

3 AIT_3 Astakos 
Από την θάλασσα 
στο 
βελανιδοδάσος 

Αστακός, στο 
μόλο του ferry 
boat ή στον 
κεντρικό μόλο 
που είναι η 
άγκυρα 

Βασιλόπουλο, 
στη 
διασταύρωση 
(εκκλησία) 

Μαχαίρας, 
κεντρική 
πλατεία 

Μπαμπίνη, 
πλατεία Αγίου 
Νικολάου 

Αετός, στην 
διασταύρωση 
κοντά στο 
ερειπωμένο 
σπίτι 

Μύτικας, 
στη βρύση 
μπροστά 
από την 
εκκλησία    

4 AIT_4 Agrinio 
Στην πόλη του 
καπνού 

καπνικός 
σταθμός 
έρευνας 

παλαιός 
σιδηροδρομικ
ός σταθμός, 
πλαϊνή όψη 
επί της 
πλατείας 

Δημαρχείο, μαζί 
με QR 
διαδρομών 
ΑΙΤ_5 και ΑΙΤ_6, 

πλατεία 
Δημάδη, 
είσοδος του 
Πάρκινγκ 

Γλυπτοθήκη 
Καπράλου και 
Παπαστράτει
ων 
Εκπαιδευτηρί
ων, κατώφλι 
των εισόδων 

πλατεία 
μνημείου 
των 120    

5 AIT_5 Panaitoliko 
Στη σκιά του 
Κατελάνου 

Σχοίνος 
(υπάρχει και 
στεγασμένη 
βρύση μέσα στο 
χωριό) 

Καινούργιο, 
κεντρική 
πλατεία (μαζί 
με QR 
διαδρομής 
ΑΙΤ_5) 

Σκουτερά, 
απέναντι από 
το ΚΕΠ 

εκκλησία Αγ, 
Παρασκευής 
(χώρος 
πανηγυριού ή 
βρύση 

Σιτόμενα, 
μπροστά από 
το «βοήθεια 
στο σπίτι»     

6 AIT_6 Trichonida 
Η λίμνη του 
Βραχωριού 

Λουτρά 

παραλίμνιος 
χώρος 
στάθμευσης 
μετά τα 
Σιταράλονα 

Χώρος 
στάθμευσης 
δίπλα στη λίμνη 
(δίπλα στην 
εκκλησία και το 
κέντρο μετά το 
Παλαιοζεύγαρο Τριχώνι 

Παναιτώλιο, 
εκκλησία – 
σχολεία – 
ηρώο 

Καινούργιο, 
κεντρική 
πλατεία 
(μαζί με QR 
διαδρομής 
ΑΙΤ_5)    

7 AIT_7 Thermo 
Στο ιστορικό 
Απόκουρο 

Μέγας Δένδρος 

Μάνδρα 
(υπάρχει και 
μία βρύση πιο 
κάτω 

Κοσκινάς, 
πλατεία 

Θέρμο, 
κεντρική 
πλατεία Δρυμώνας     



α/α 

Κωδ. 
διαδρο
μής Δήμος/Περιοχή Όνομα διαδρομής QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 

8 AIT_8 Kravara 
Στα περήφανα 
Κράβαρα  

Πλάτανος, 
στάση του ΚΤΕΛ 
(ή στο διάσελο 
λίγο πριν που 
έχει ένα κέντρο) 

Άγιος 
Δημήτριος, 
κοντά στην 
είσοδο του 
κέντρου 

Κυονέρια, 
πλατεία με τον 
πλάτανο 

Άνω Χώρα, 
κεντρική 
πλατεία 
(κοντά στο 
λεωφορείο) 

Εκκλησία 
Αγίων 
Αποστόλων (ή 
στο χωριό 
Καταφύγιο 
στον 
Πλάτανο) 

Ανθόφυτο, 
πλατεία – 
βρύση    

9 AIT_9 Achelous Στον θεό ποταμό είσοδος του 
αρχαιολογικού 
χώρου 
Οινιάδων 

Κατοχή, κάτω 
κεντρική 
πλατεία 

παραλία του 
Λούρου 

πλατεία 
εξόδου, κοντά 
στο πέτρινο 
γεφύρι 
(δυτικά) του 
Αιτωλικού 

πλατεία 
εισόδου, 
κοντά στο 
πέτρινο 
γεφύρι 
(ανατολικά) 
του Αιτωλικού 

ηρώο στο 
τέρμα της 
περιπατητικ
ής 
διαδρομής 
στο 
Αιτωλικό    

10 AIT_1
0 

Messolonghi 
Η πόλη της 
εξόδου και της 
λιμνοθάλασσας 

πύλη του Κήπου 
των Ηρώων 

κεντρική 
πλατεία 
Μπότσαρη 
(στην 
Δημοτική 
Πινακοθήκη) 

πλατεία μεταξύ 
των κατοικιών 
Παλαμά και 
Τρικούπη 

έξω από το 
μικρό 
αμφιθέατρο 
στην αρχή της 
ευθείας για 
την Τουρλίδα, 
πριν το 
ξενοδοχείο 
«Θεοξένια» 

Τουρλίδα 
(τέλος της 
διαδρομής)     

11 AIT_1
1 

Arakynthos 
Στον γύρο του 
άγνωστου 
Αράκυνθου 

Ελληνικά 

βρύση μέσα 
στο δάσος 
μετά το 
Κλημα 

πέτρινη βρύση 
μέσα στο δάσος 
πριν την 
Καρίτσα Άνω Κουδούνι 

έναρξη της 
διαδρομής 
(πλατεία 
εκκλησίας 
πάνω από την 
εθνική και 
πριν την Ιόνια 
οδό)     

12 AIT_1
2 

Nafpaktos 
Η πόλη της 
ιστορικής 
ναυμαχίας είσοδος (χώρος 

στάθμευσης του 
κάστρου 

Ναύπακτος, 
κεντρική 
πλατεία στο 
λιμάνι Δημαρχείο 

απέναντι από 
τον κήπο του 
Ξενία, μεταξύ 
παιδικής 
χαράς και 
λίμνης με 
πάπιες 

Αθηνών και 
Ρήγα, πλατεία     



α/α 

Κωδ. 
διαδρο
μής Δήμος/Περιοχή Όνομα διαδρομής QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 

13 AXA_1 Patras 
Η αστική Πάτρα 
της διαχρονίας 

χώρος 
στάθμευσης 
Καλεντζώτη 
(στάση 
λεωφορείου) 

Ψηλά Αλώνια 
ή σκάλες 
Τριών 
Ναυάρχων 

Πλατεία Βασ. 
Γεωργίου 
μπροστά από το 
θέατρο 
Απόλλων 

πλατεία 
Όλγας, στο 
ανοιχτό προς 
την οδό 
Μαιζώνος 
τμήμα 

στην κορυφή 
της σκάλας 
Αγ, Νικολάου     

14 AXA_2 Voudeni 

Από την Ρωμαϊκή 
στην άγνωστη 
Μυκηναϊκή 
Πάτρα 

είσοδος/χώρος 
στάθμευσης του 
Αρχαιολογικού 
μουσείου 

χώρος της 
ρωμαϊκής 
γέφυρας 

parking / 
είσοδος του 
αρχαιολογικού 
χώρου 

πηγή δίπλα 
στον χώρο 
στάθμευσης      

15 AXA_3 Vostitsa 
Στη αμπελοτόπια 
της Βόστιτσας Λόγγος, είτε 

στην παραλιακή 
οδό είτε στην 
κεντρική 
πλατεία 

Άλσος, Ι.Ν. 
Αγ. Γεωργίου 
και κτίσμα 
Σχολείου 
Αραγοζαίνων 

Μυριόβρυση, 
μετά από το 
χωρίο στο 
αγνάντι 

Γραίκας, 
πλατεία 
(ωραίο 
«μπαλκόνι») 

Δάφνες, 
πλατεία με 
πλάτανο και 
πολλά νερά 
(όχι η πρώτη 
αλλά η 
δεύτερη 
ερχόμενοι 
από τον 
Γραίκα) 

Κούμαρης, 
διασταύρω
ση για 
αρχαίο ναό    

16 AXA_4 Aigio 
Η πανάρχαια 
πόλη του Αιγίου Παναγία 

Τρυπητή Ψηλά Αλώνια 
πλατεία με τον 
Πλάτανο 

Σκάλες οδού 
Φιλοποίμενος 
στην κορυφή 

πλατεία Αγίας 
Λαύρας Δημαρχείο 

βόρεια 
μαρίνα   

17 AXA_5 Odontotos 
Με τον οδοντωτό 
στην Μαρτυρική 
πόλη 

σιδηροδρομικός 
σταθμός του 
Διακοφτού 

σιδηροδρομικ
ός σταθμός 
στη Κ. 
Ζαχλωρού 

σιδηροδρομικό
ς σταθμός στα 
Καλάβρυτα       

18 AXA_6 Akrata 
Από την θάλασσα 
στη Μαυρολίμνη 

Συλιβανιώτικα, 
πλατεία δίπλα 
στη βρύση 

Αιγείρα, στην 
πλατεία της 
εκκλησίας 

Βαλιμή, δίπλα 
στο εστιατόριο 

Τσιβλός, 
χώρος 
στάθμευσης 
εστιατορίου 

Αγρίδι, 
μνημείο 
πεσόντων ή 
λίγο πιο πάνω 
στο χώρο με 
τις βρύσες και 
το καφενείο 
(μπαλκόνι 
που βλέπει 
στη ρεματιά) 

Μεσσορούγ
ι, πλατεία 

Αγία 
Βαρβάρα, 
πλατεία (με 
τις γάτες!) 

Ζαρούχλα, 
έξω από το 
Κέντρο 
Υγείας στον 
πλάτανο με 
τα παγκάκια 

Αμπελόκηπ
οι, εκκλησία 
Αγίων 
Αναργύρων 

19 AXA_7 Dafni 
Από τα 
Τριπόταμα στον 
Τάρταρη Τριπόταμα, 

πλατεία 

Λιβάρτζι, 
κοντά στα 
γεφύρια/παιδ
ότοπο 

Αροάνια 
(Σοποτό), 
πλατεία (στον 

Κλειτορία, 
κεντρική 
πλατεία 

Σπήλαιο των 
λιμνών, 
χώρος 
στάθμευσης 

Πλανητέρο, 
στις βρύσες 
με τα 
κέντρα 

Παγκραταιϊκα 
καλύβια, 
διασταύρωση 

Δάφνη, 
πλατεία ή 
χώρος 
στάθμευσης  



α/α 

Κωδ. 
διαδρο
μής Δήμος/Περιοχή Όνομα διαδρομής QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 

ξενώνα ή στον 
Αγ. Παύλο) 

20 AXA_8 Nezerochoria 
Στα Νεζεροχώρια 
και τα 
Λαπατοχώρια Χαλανδρίτσα 

Καταρράκτης, 
πλατεία 

Ι.Μ. 
Μακελλαριάς, 
χώρος 
στάθμευσης 

Κρυονέρι, 
διασταύρωση 

Άνω Βλασία, 
χώρος 
στάθμευσης Τσαπουρνιά    

21 AXA_9 Peiros 
Στο βουνό των 
θρύλων 

Φράγμα Πείρου 
Καλέντζι, 
πλατεία 

διασταύρωση ή 
φράγμα Τάσκα 

Βαλιμάχι, 
εκκλησία στο 
λοφάκι 

Σπαρτιά, 
πλατεία 

Κυπαρίσσι, 
εκκλησία 
(λίγο πριν)    

22 AXA_1
0 

Santomeri 
Προσκύνημα στα 
μοναστήρια της 
Μόβρης 

Ι.Μ. 
Φιλοκαλείου, 
χώρος 
στάθμευσης 

Ματαράγκας, 
πλατεία – 
εκκλησία 

Ι.Μ. Αγίου 
Νικολάου, 
είσοδος 

Σαντομέρι, 
χώρος 
στάθμευσης 
στο κέντρο 
του χωριού 

Ι.Μ. Αγίας 
Μαρίνης 
Μαρίτσης, 
χώρος 
στάθμευσης 

Άρλα, κοντά 
στο 
Γυφτόκαστρ
ο    

23 ΕLΑ_1 Araxos 
Από τη Δυμαία 
χώρα στα λουτρά 
Υρμίνης 

Κάτω Αχαΐα, 
κεντρική 
πλατεία 

παραλία 
Γιαννισκάρι, 
ψηλά στην 
ταβέρνα 

τείχος Δυμαίων, 
είσοδος του 
αρχαιολογικού 
χώρου / χώρος 
στάθμευσης 

δάσος της 
Στροφυλιάς 
(σε δένδρο) 

λουτρά 
Υρμίνης, 

Βάρδα, 
κεντρική 
πλατεία    

24 ELA_2 Gefyra 
Γεφυρώνοντας 
δύο κάστρα Ρίο, είσοδος του 

κάστρου 

σκάλα 
εισόδου της 
Γέφυρας 

πάνω στη 
Γέφυρα 

Αντίρριο, 
είσοδος του 
κάστρου 

σκάλα εξόδου 
της Γέφυρας     

25 ELΙ_1 Chlemoutsi 
Το μονοπάτι των 
θαλασσόκρινων 

Κυλλήνη, 
πλατεία στην 
παλαιά είσοδο 
του λιμένα 

Ψηλή Ράχη, 
χώρος 
στάθμευσης 

Παραλιακός 
χώρος 
στάθμευσης 
πριν την 
Καλαμιά       

26 ELΙ_3 Elis 
Στη χώρα του 
Αέθλιου 

Βαρθολομιό 

Λουτρά 
Κυλλήνης, 
στην είσοδο 
του νέου 
υδροθεραπευ
τήριου ή στον 
κυκλικό χώρο 
στάθμευσης 
στην παραλία 

Ι.Μ. Ελεούσης, 
χώρος 
στάθμευσης 

Κάστρο, 
πλατεία (με 
το παλιό 
Δημαρχείο) ή 
χώρος 
στάθμευσης 
στο κάστρο 

Γαστούνη, 
κεντρική 
πλατεία 

Αυγείο 
(πλατεία 
εκκλησίας) 

Αρχαία Ήλιδα, 
χώρο 
στάθμευσης 
αρχ. 
Μουσείου 
ή/και χώρο 
στάθμευσης 
αρχ. θεάτρου   



α/α 

Κωδ. 
διαδρο
μής Δήμος/Περιοχή Όνομα διαδρομής QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 

27 ELΙ_4 Katakolo 
Στο ακρωτήριο 
Ιχθύος 

Ι.Μ. Σκαφιδιάς, 
χώρος 
στάθμευσης 

Λεβεντοχώρι, 
πλατεία 

Κορακοχώρι, 
πλατεία 

Άγιος 
Ανδρέας, 
είσοδος των 
καταστημάτω
ν ή στη στάση 
του 
λεωφορείου 
(στροφή) 

Κατάκολο, 
σιδηροδρομικ
ός σταθμός 

Πύργος, έξω 
από τον 
Σιδηροδρομ
ικό σταθμό    

28 ELΙ_5 Kremasti 

Από την Ι.Μ. 
Κρεμαστής στον 
Άγιο Ιωάννη τον 
Ασκητή 

Ι.Μ. Κρεμαστής, 
χώρος 
στάθμευσης 

Λάνθι, 
κεντρική 
πλατεία 

Μαγούλα, 
διασταύρωση ή 
κεντρική 
πλατεία 

Μουζάκι, 
κοντά στην 
εκκλησία 

Γούμερο, στη 
στάση του 
λεωφορείου 
με την πηγή     

29 ELΙ_6 Foloi 
Στο δάσος της 
Φολόης 

αρχική 
διασταύρωση 
προς Κούμανη 
(κέντρα, πάρκο 
αναψυχής) 

Φολόη, 
κεντρική 
πλατεία 

Κούμανης, 
κεντρική 
πλατεία 

Κλεινδιάς, 
κεντρική 
πλατεία ή 
χώρος 
στάθμευσης 

Νέα Πέρσενα, 
κεντρική 
πλατεία, 

διασταύρω
ση με 
εθνική οδό    

30 ELΙ_7 Olympia 
Στην κοιτίδα των 
Ολυμπιακών 
αγώνων 

Σιδηροδρομικός 
σταθμός, εκεί 
που υπάρχει ο 
ηλεκτρονικός 
σταθμός 
ενημέρωσης 

γέφυρα, 
δίπλα στο 
χώρο 
στάθμευσης 
προς αρχ. 
Μουσείο 

Αρχ. Μουσείο, 
στην είσοδο 
από την πλευρά 
του 
Αρχαιολογικού 
χώρου 

Αρχ. Χώρος, 
στην είσοδο ή 
στο 
περίπτερο 
ενημέρωσης 
δίπλα στο 
εκδοτήριο 
εισιτηρίων 
κοντά στη 
γέφυρα 

χώρος 
στάθμευσης 
κάτω από το 
μουσείο 
Ιστορίας 
Ολυμπιακών 
Αγώνων, στο 
κιόσκι της 
πιάτσας των 
ταξί     

31 ELΙ_8 Skillountia 
Στην αρχαία 
Σκιλλουντία Κρέστενα, 

Μνημείο 
Ηρώων 

Μακρίσια, 
κεντρική 
πλατεία 

Νέα Καλυβάκια, 
κεντρική 
πλατεία 

Καλυβάκια, 
στο παλιό 
χωριό κοντά 
στην εκκλησία 
(νεκροταφείο) 

Σκιλλουντία, 
στο χώρο 
στάθμευσης 
στον αρχαίο 
ναό (Αθηνάς) 

Νέα 
Σκιλλουντία    

32 ELΙ_9 Kaiafas 
Περπατώντας 
στην λίμνη Σε δένδρο στο 

χώρο 
στάθμευσης 
πριν την είσοδο 

Στην είσοδο 
δίπλα στην 
βρύση που 
σηματοδοτεί 
και την άλλη – 
συμπληρωματ
ική πορεία 

Σε κάποιο από 
τα κτήρια (κατά 
προτίμηση στο 
επισκευασμένο) 

στις 
εγκαταστάσει
ς αθλητισμού 
εντός δάσους 
του νησιού 

σε δέντρο 
εντός του 
δάσους στην 
νοτιοδυτική 
όχθη της 
λίμνης (στην 
προβλήτα του 
τέλους της 
διαδρομής)     



α/α 

Κωδ. 
διαδρο
μής Δήμος/Περιοχή Όνομα διαδρομής QR1 QR2 QR3 QR4 QR5 QR6 QR7 QR8 QR9 

33 ELΙ_10 Neda 

Από τους 
καταρράκτες στο 
ναό του 
Απόλλωνα Ζαχάρω, 

Δημαρχείο 

Λέπρεο, 
κεντρική 
πλατεία 

Ταξιάρχες, 
Άγιος Ανδρέας 

Νέα 
Φυγαλεία, 
πλατεία 
Ηρώου στη 
στροφή 

Πετράλωνα, 
κεντρική 
πλατεία – 
χώρος 
στάθμευσης 
(Κοινοτικό 
κατάστημα) 

Καταρράκτες 
Νέδας, χώρος 
στάθμευσης 

Ναός 
Επικούρειου 
Απόλλωνα, 
χώρος 
στάθμευσης 

Ανδρίτσαιν
α, 
Δημαρχείο 
– χώρος 
στάθμευσης  

34 ELΙ_11 Lalas 
Εκεί που ζουν οι 
νεράιδες Νεράιδα, στη 

διασταύρωση 

Μηλιές, 
κεντρική 
πλατεία 

Λάλα, κεντρική 
πλατεία 

Νεμούτα, 
κεντρική 
πλατεία 

καταρράκτες, 
χώρος 
στάθμευσης ή 
στη γέφυρα     



2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

3. Αναλυτικά, η εργασία αφορά τη  διαμόρφωση των πληροφοριών, τη θέση των πληροφοριών στην 
πινακίδα, τη δημιουργία (κατασκευή, εκτύπωση), την εγκατάσταση και την διαμόρφωση του νέου πίνακα με 
την ακριβή θέση εγκατάστασης (με γεωαναφορά).    

 4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει ομάδα έργου, στην οποία θα συμμετέχουν εκτός των 
μελών που θα ασχοληθούν με την συγκέντρωση, καταγραφή και διαμόρφωση των πληροφοριών, 
τουλάχιστον ένα έμπειρος μηχανικός υπεύθυνος για τον γεωεντοπισμό των σημείων τοποθέτησης.  

5. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 40 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 18.000 Ευρώ και αναλύεται σε Καθαρή αξία: 
14.516,13 € και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:  3.483,87€.   

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area 
Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί 
στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο (υπ’ αριθ. 103/2020 
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. 

3. Ο Ανάδοχος μπορεί να πληρώνεται τμηματικά, μετά την σύνταξη και υπογραφή βεβαίωσης παραλαβής και 
λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή, 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 της σύμβασης 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 ΠΕΔΔΕ που βρίσκονται στην Οδό Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 
26225, Πάτρα,    σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  μέχρι την  την  10η  του μηνός Σεπτεμβρίου του 
έτους 2020, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 14:00 μ.μ.     

 

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: 

Προσφορά του ………………………………………. (όνομα, επώνυμο, τίτλος, τηλ. fax, e-mail) 

Προς:  Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 

για  την επιλογή «Συνεργάτη δημιουργίας και εγκατάστασης πινακίδων QR» 

Αναθέτουσα Αρχή:    Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 

  Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 10/09/2020 

3. Εντός του σφραγισμένου φακέλου υποβάλλονται  σε δύο ξεχωριστοί υποφάκελοι  με τίτλο ο μεν ένας 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο δε άλλος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 δύο 
ξεχωριστούς υποφάκελους  με τίτλο ο μεν ένας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο δε άλλος  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

2. Ο υποφάκελος    «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει το Φύλλο συμμόρφωσης, που 
ακολουθεί ως Παράρτημα και κάθε άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει την  εμπειρία του υποψηφίου 
αναδόχου 

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 προσφοράς 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 παροχή στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 

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 των προσκληθέντων 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 τα 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 υποβλήθηκαν 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  δύο ξεχωριστοί 
υποφάκελοι  με τίτλο ο μεν ένας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση του περιεχομένου του φακέλου 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη εκείνων που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 
των προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.   
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται ακολούθως ή κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται 
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από 
την ως άνω διαδικασία.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών 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.  
ε) Το πρακτικό αποστέλλεται  για έγκριση, και στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

στ) 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.  

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 τη υπογραφή της σύμβασης από 
τον Δήμαρχο 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 τα προσκληθέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που παρέχουν 
υπηρεσίες φύλαξης 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). 

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 
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. 

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 κατακύρωσης 

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, 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).   

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά κατατεθούν με την προσφορά του 
υποψηφίου  στο φάκελο Δικαιολογητικών, τότε η Α.Α. μπορεί να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης 
άμεσα.  

 

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 κατ΄άρθρο 72 του Ν. 4412/16, καταθέτοντας σχετική 
«εγγυητική επιστολή προκαταβολικής», 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 της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης 
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 ΠΕΔΔΕ. (http://www.pedde.gr/ped//) 

  

Άρθρο 21: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 



Τα έγγραφα της σύμβασης 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. Το συμφωνητικό 

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 των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 
της προμήθειας/υπηρεσίας. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος  
Δήμαρχος Καλαβρύτων 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ QR» 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

Επωνυμία……………………………………………. 

ΑΦΜ………………………………………………… 

ΔΟΥ…………………………………………………. 

Διεύθυνση…………………………………………… 

Τηλ…………………………………………………... 

FAX..………………………………………………... 

Email..……………………………………………….. 

Ημερομηνία..…./.…../……. 

Προς :   Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Οδός: Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, 

 

 

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

παρακάτω πίνακα : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ QR 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ  

   
ΦΠΑ  

   

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

Για τον προσφέροντα 
 
 

Σφραγίδα / Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΑΠΑΙΤ
ΗΣΗ  

ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εμπειρία τουλάχιστον 1 αντίστοιχου έργου ΝΑΙ   

2.  Εμπειρία επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων εντύπων  3 
τουλάχιστον έργων    

3.  Σύσταση ομάδας εργασίας από 3 μέλη  ΝΑΙ   

4.  Μέλος σχετικό με γραφιστική επεξεργασία ΝΑΙ   

5.  Μέλος σχετικό με πληροφορική επεξεργασία ΝΑΙ   

6.  Μέλος σχετικό με γεωεντοπισμό και χρήση GPS (μηχανικός) ΝΑΙ   

 
 
 

Για τον προσφέροντα 
 
 

Σφραγίδα / Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 


