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Ιωάννινα, 10 Αυγούστου 2022 

Αριθμ.Πρωτ.: 450 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής 

χαρτογραφικής εφαρμογής για το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου-Αώου» 

 

Η Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την από 03.06.2022 Προγραμματική Σύμβαση με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την «ανάδειξη γεωτόπων και γεωλογικών σχηματισμών και 

αξιολόγηση της επισκεψιμότητας σε γεώτοπους και τοπία υψηλής αισθητικής αξίας του Γεωπάρκου 

Βίκου-Αώου». 

4. Το υπ’αριθ. 419/26.7.2022 πρωτογενές αίτημα για την ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής 

χαρτογραφικής εφαρμογής για το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου-Αώου. 

5. Την υπ’αριθμ. 453/29.7.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την 

έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος δαπάνης, της διαδικασίας ανάθεσης και των όρων διακήρυξης 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 

 

 

Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς:  

• Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας 

Δημιουργία και Προβολή Μονοπατιών 

Καρνεάδου 34-36, 10676, Αθηνά 

office@pathsofgreece.gr; info@pathsofgreece.gr  

 

 

http://www.epirussa.gr/
mailto:h.papaioannou@epirussa.gr
mailto:telis@epirussa.gr
mailto:office@pathsofgreece.gr
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• Κρομμύδας Κωνσταντίνος 

INSTINCT 

Δάφνης 7, Καλλιθέα, ΤΚ. 17674 

info@instinct.gr 

 

• Σταρίδα Σπυρίδωνα,   

Σκορδυλών 56, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71202  

e-mail: staridasgeography@gmail.com 

 

να υποβάλλουν προσφορά έως την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της 

Εταιρείας (Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45332, γραφείο Γραμματείας). 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.epirussa.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση υπηρεσίας: 

Αναθέτουσα Αρχή «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») 

Έργο Ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφικής εφαρμογής για το 

Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου-Αώου 

Διαδικασία ανάθεσης Απευθείας ανάθεση 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Συνολικός προϋπολογισμός 

έργου 

Δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τρία 

λεπτά (17.741,93 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ 

(22.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της 

«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (Πλατεία Πύρρου &  Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα, 

Τ.Κ. 45332, γραφείο Γραμματείας) 

Δημοσιότητα Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.epirussa.gr και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30.9.2023, με δυνατότητα 

παράτασης 

 

 

Αντικείμενο του έργου: 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία ψηφιακής χαρτογραφικής εφαρμογής για το 

Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου-Αώου. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία εφαρμογής η οποία θα παρουσιάζει επί Χάρτη με διαδραστικό 

τρόπο το σύνολο των στοιχείων της γεωλογικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του 

Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου (χάρτες, σημεία και περιοχές γεωλογικού, 

περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, υποδομές, φωτογραφίες κείμενα κτλ). 

Η εφαρμογή θα είναι διαδικτυακή, δηλαδή για τη λειτουργία της θα φιλοξενείται σε χώρο κατάλληλο 

στο διαδίκτυο και θα καταναλώνει πόρους από το διαδίκτυο.  Οι χρήστες θα αποκτούν πρόσβαση στην 

εφαρμογή μέσω οπτικοποιητών διαδικτύου. 

Η εφαρμογή θα έχει σύγχρονο σχεδιασμό και θα μπορεί να θεαθεί τόσο από μεγάλες οθόνες, όσο και 

mailto:info@instinct.gr
http://www.epirussa.gr/
http://www.epirussa.gr/
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από φορητές συσκευές κινητής τηλεφωνίας, προσαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση. 

Η εφαρμογή θα οπτικοποιεί το σύνολο της γεωγραφικής πληροφορίας σε μορφή δισδιάστατου 

διαδραστικού Χάρτη. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πλοήγησης και αλλαγής της κλίμακας θέασης 

του Χάρτη. 

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με γνώμονα τα δεδομένα που θα οπτικοποιηθούν. Τα δεδομένα διακρίνονται 

σε γεωχωρικά και σε μη γεωχωρικά. Το σύνολο των δεδομένων θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 

θα συμπληρωθεί από δεδομένα (γεωχωρικά) που θα συλλεχθούν από τον Ανάδοχο. Επί των διαθέσιμων 

δεδομένων θα γίνει επεξεργασία από τον Ανάδοχο, ώστε να μετατραπούν σε μορφή κατάλληλη για το 

διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά σε κείμενα, μεταφράσεις, φωτογραφικό και εικονοληπτικό υλικό, το σύνολο θα 

δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

➢ Θεματικά Επίπεδα 

Τα θεματικά επίπεδα που θα οπτικοποιεί η εφαρμογή περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

− Τοπογραφία 

• Σκιασμένο ανάγλυφο 

• Υψομετρική διαβάθμιση 

• Ισοϋψείς καμπύλες 

• Σημειακή υψομετρική πληροφορία (κορυφές κλπ.) 

• Υδρογραφικό δίκτυο με κατάλληλη διαβάθμιση 

• Τοπωνύμια (τοπικές ονομασίες κλιτύων, κορυφών, ρεμάτων κλπ.) 

• Οδικό δίκτυο και δίκτυο μονοπατιών 

• Οικιστικοί πυρήνες περιμετρικά του ορεινού όγκου 

− Γεωλογική κληρονομιά - γεωποικιλότητα 

• Γεωλογικοί σχηματισμοί (πολύγωνα) με διαβάθμιση, υπόμνημα και περιγραφή 

• Γεωλογικές επαφές (στρωματογραφικά όρια, τεκτονικές επαφές, ρήγματα κλπ.) 

• Σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος (γεωμορφές, θέσεις παρατήρησης, γεώτοποι κλπ.) 

− Περιβαλλοντική κληρονομιά - βιοποικιλότητα 

• Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας 

• Δασοκάλυψη, καλύψεις γης, ενότητες βλάστησης (τύποι οικοτόπων) 

• Περιοχές εξάπλωσης σημαντικών ειδών πανίδας 

• Σημεία και διαδρομές παρατήρησης της βιοποικιλότητας 

− Πολιτιστική κληρονομιά 

• Μνημεία χαρακτηρισμένα 

• Παραδοσιακοί οικισμοί 

• Αξιόλογα από αρχιτεκτονική άποψη κτίσματα των προηγούμενων αιώνων (πέτρινα γεφύρια, 

οικίες και λοιπά κτήρια και κατασκευές) 

• Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

− Υπαίθριες δραστηριότητες 

• Μονοπάτια πεζοπορίας - ορειβασίας, 

• Γεωδιαδρομές 

• Θεματικές διαδρομές 

• Ερμηνευτικές διαδρομές 

• Ποδηλατικές διαδρομές 
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• Αναρριχητικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης 

• Διαδρομές για υδάτινες δραστηριότητες (καγιάκ, ράφτινγκ κά.) 

• Θέσεις εισόδου σπηλαιοβαράθρων 

• Ορειβατικά καταφύγια 

• Σημεία ενδιαφέροντος για τον περιηγητή και θέσεις θέας. 

 

➢ Λειτουργίες 

Οι λειτουργίες της εφαρμογής περιλαμβάνουν: 

− Βασική πλοήγηση (Pan, Zoom, Tilt) 

− Γεωεύρεση (Geolocation) 

− Αλλαγή υποβάθρου (Basemap Gallery) 

− Οπτικοποίηση θεματικών επιπέδων (Layer Toggle) 

− Αναδυόμενο παράθυρο (Info Window) 

− Μενού διάδρασης και οπτικοποίησης θεματικών επιπέδων (Side Menu) 

 

➢ Δεδομένα 

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με γνώμονα τα δεδομένα που θα οπτικοποιηθούν. 

Τα δεδομένα διακρίνονται σε γεωχωρικά και σε μη γεωχωρικά. 

Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων θα συγκεντρωθεί από τον Ανάδοχο με την υποστήριξη της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Το σύνολο των μη γεωχωρικών δεδομένων (κείμενα, μεταφράσεις, φωτογραφικό και λοιπό 

εικονοληπτικό υλικό) θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή του έργου. 

Επί των διαθέσιμων δεδομένων θα γίνει επεξεργασία από τον Ανάδοχο, ώστε να μετατραπούν σε μορφή 

κατάλληλη για το διαδίκτυο. 

 

➢ Γεωχωρικά Δεδομένα 

Οι εργασίες δημιουργίας και οργάνωσης τη πληροφορίας που αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα 

περιλαμβάνουν: 

− Συγκέντρωση Γεωχωρικών Δεδομένων 

• Γεωλογικά δεδομένα (σχηματισμοί, επαφές, σημεία) 

• Περιβαλλοντολογικά δεδομένα 

• Πολιτιστικά δεδομένα 

− Δημιουργία Γεωχωρικών Δεδομένων 

• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους 

• Ισοϋψείς καμπύλες και σημειακή υψομετρική πληροφορία 

• Υδρογραφικό δίκτυο 

• Τοπωνύμια, γεωγραφικές ονομασίες (πχ ρεμάτων, κλιτύων, κορυφών κλπ.) 

− Ομογενοποίηση Γεωχωρικών Δεδομένων 

• Προβολικό σύστημα 

• Γεωγραφικό πλαίσιο 

• Σχήμα περιγραφικών χαρακτηριστικών (πίνακας) 

• Ονοματολογία 

• Πολυγλωσσικότητα 

− Κατηγοριοποίηση Γεωχωρικών Δεδομένων 

• Γεωμετρική, τυπολογική κατηγοριοποίηση (raster/vector, πολύγωνα, γραμμές, σημεία κλπ.) 

• Θεματική κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση 
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− Δημιουργία Χαρτογραφικών Συνθέσεων 

• Οργάνωση των γεωχωρικών δεδομένων σε θεματικά επίπεδα (Layers) και ομάδες θεματικών 

επιπέδων (Layer Groups) 

• Καθορισμός συμβόλων, χρωμάτων, γραμματοσειρών 

• Δημιουργία ετικετών 

• Διαχωρισμός των θεματικών επιπέδων σε δυναμικά (overlays) και σε στατικά (basemaps) 

− Μετατροπή σε μορφή κατάλληλη για διάθεση στο διαδίκτυο 

• Μετατροπή δυναμικών διανυσματικών (vector) δεδομένων σε ενιαία μορφή GeoJSON 

• Μετατροπή στατικών ψηφιδωτών (raster) δεδομένων σε ενιαία μορφή Tile Layer ή WM(T)S 

• Μετατροπή στατικών χαρτογραφικών συνθέσεων σε μορφή Tile Layer ή WM(T)S 

 

➢ Μη Γεωχωρικά Δεδομένα (θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή) 

− Περιγραφικά κείμενα 

Θα συλλεχθούν τα κείμενα που συνοδεύουν τη γεωγραφική πληροφορία. Ενδεικτικά, 

περιλαμβάνονται: 

• Υπόμνημα γεωλογικών σχηματισμών 

• Περιγραφές σημείων ενδιαφέροντος 

• Περιγραφές και τεχνικά στοιχεία διαδρομών 

− Φωτογραφίες 

• Φωτογραφίες τεκμηρίωσης σημείων ενδιαφέροντος 

− Video 

• Video τεκμηρίωσης σημείων ενδιαφέροντος 

− Γενική πληροφορία 

• Κείμενα που αφορούν τις παραπάνω θεματικές ενότητες (γεωποικιλότητα, βιοποικιλότητα, 

ιστορία, πολιτισμός) 

• Κείμενα σχετικά με το έργο κλπ. 

• Γενικές φωτογραφίες και πανοράματα 

• Μεταφράσεις 

 

➢ Θεματικές Ενότητες 

Θα γίνει σαφής ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των θεματικών ενοτήτων. 

Κάθε μία θεματική ενότητα θα αποτελεί στοιχείο της δομής του διαδραστικού μενού του Χάρτη. 

 

➢ Κατασκευή 

Περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής του λογισμικού οπτικοποίησης του διαδραστικού Χάρτη και των 

συνοδευτικών στοιχείων (μενού διάδρασης κλπ.) σε ελληνικά και αγγλικά, με την δυνατότητα προσθήκης 

και άλλων γλωσσών. 

− Σχεδίαση και Κατασκευή UI 

• Θεματικές Ενότητες 

• Διαδραστικό Μενού 

• Εισαγωγή μη γεωγραφικής πληροφορίας 

− Κατασκευή μέσου οπτικοποίησης γεωγραφικής πληροφορίας 

• Διαδραστικός Χάρτης 

• Θεματικά επίπεδα 
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• Λειτουργίες 

• Μενού διάδρασης 

− Εναρμόνιση με φορητές συσκευές 

• Responsive Design 

 

➢ Λειτουργία & Συντήρηση 

Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των δυναμικών, 

διανυσματικών θεματικών επιπέδων από απλούς χρήστες, κατόπιν εκπαίδευσης.  

Η ενημέρωση των δυναμικών διανυσματικών επιπέδων θα πραγματοποιείται χωρίς αμοιβή από τον 

Ανάδοχο κατά τα δύο πρώτα χρόνια από την παράδοση της εφαρμογής.  

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου  θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής 

για την ενημέρωση των δυναμικών διανυσματικών επιπέδων. 

 

Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν: 

− Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων σε μορφή τοπικής γεωβάσης, κατάλληλη για επεξεργασία 

από όλα τα λογισμικά GIS (σε ελληνικά και αγγλικά, με την δυνατότητα προσθήκης και άλλων 

γλωσσών). 

− Την καθεαυτή εφαρμογή (σε ελληνικά και αγγλικά, με την δυνατότητα προσθήκης και άλλων 

γλωσσών) εγκατεστημένη σε κλειστή, μη επεξεργάσιμη και μη επεκτάσιμη μορφή και σε πλήρη 

λειτουργία στο διαδίκτυο. 

− Την επίδειξη της λειτουργίας της εφαρμογής στο διαδίκτυο και στα κέντρα ενημέρωσης του 

Γεωπάρκου. 

− Την εκπαίδευση στη λειτουργία της εφαρμογής του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. 

− Οδηγούς χρήσης (manual) για την λειτουργία της εφαρμογής από το προσωπικό της Αναθέτουσας 

Αρχής και για την δυνατότητα ενημέρωσης των δυναμικών, διανυσματικών θεματικών επιπέδων από 

απλούς χρήστες. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την 

ανάθεσή του. 

 

Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων 

επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (17.741,93 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι είκοσι δύο 

χιλιάδες ευρώ (22.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από την Προγραμματική 

Σύμβαση μεταξύ της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την «ανάδειξη γεωτόπων και γεωλογικών σχηματισμών και αξιολόγηση της 

επισκεψιμότητας σε γεώτοπους και τοπία υψηλής αισθητικής αξίας του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου».  

 

 

Διαδικασία ανάθεσης - Κριτήριο ανάθεσης 

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την προσφορά με το 

χαμηλότερο κόστος. 
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Ειδικοί όροι προσφοράς: 

1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προσφέροντος πέραν 

του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει της τιμής της προσφοράς του. 

4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προσφέρων οφείλει να παράσχει 

γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί 

η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

5. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της 

παρούσας πρόσκλησης ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με 

εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

7. Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που 

παράγονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στην «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.». 

8. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη συνολική τιμή. 

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην οποία να δηλώνουν ότι: 

• Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

• Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016. 

• Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

• Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς. 

• Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

• Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

• Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

2. Φορολογική Ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

4. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

5. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
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Υποβολή προσφορών: 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή (διαβιβαστικό), η οποία θα βρίσκεται έξω από 

τον φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή θα περιλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, όνομα αρμόδιου προσώπου για την προσφορά). 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 

 

Οικονομική προσφορά για την υπηρεσία 

 «Ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφικής εφαρμογής για το Παγκόσμιο 

Γεωπάρκο UNESCO Βίκου-Αώου» 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

 

Κατακύρωση: 

1. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν 

τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης θα απορρίπτονται.  Αντίστοιχα για εκείνους τους υποψηφίους 

που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, η αρμόδια Επιτροπή θα κατατάξει τις 

προσφορές με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς. Με βάση την 

τελική κατάταξη των προσφορών, ως Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

3. Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω έργου 

σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του έργου. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) 

(Άρθρο 8  Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8  παρ. 4  Ν.1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ (2): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και επώνυμο πατέρα:  

Όνομα και επώνυμο μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης (3):  

Τόπος γέννησης:  

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.  Τ.Κ.  

Αριθ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (E-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 

του Ν.1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος τ…  …………………………………., για την κατάθεση 

προσφοράς στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.  450/10.08.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 

της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφικής εφαρμογής για το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO 

Βίκου-Αώου» ότι: 

• Είμαι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

• Δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016. 

• Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

• Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς. 

• Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβα πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

• Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για 

αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

• Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

……………….., …/…/…… 

 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα 

 

………………………………… 

 

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, 

όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα που απευθύνεται η αίτηση.  

(3) Αναγράφεται ολογράφως. 

(4) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών.  Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: …………………………………………………… 

Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………… 

 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής χαρτογραφικής εφαρμογής για το Παγκόσμιο 

Γεωπάρκο UNESCO Βίκου-Αώου» 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ €  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΦΠΑ ΣΕ € 

ΠΟΣΟ ΣΕ €  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

«Ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής 

χαρτογραφικής εφαρμογής για το 

Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO 

Βίκου-Αώου» 

  

 

 

 

Σύνολο    

 

Οικονομική προσφορά σε € (χωρίς ΦΠΑ) ολογράφως: ….................................................................... 

ΦΠΑ σε € ολογράφως: …….............................................................................................................. 

Οικονομική προσφορά σε € (με ΦΠΑ) ολογράφως: ……...................................................................... 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                      

(Υπογραφή και σφραγίδα) 




