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         Κοζάνη  23/9/2021 

Αριθμός  Πρωτοκόλλου: 317 

Τηλ.: 24610 26430, 49634, 49829,             

Fax: 24610 41779                                                                                                   

e-mail: info@peddm.gov.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ), προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ -ΧΑΡΤΗ»  
 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr) 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής 
Μακεδονίας (στο εξής ΠΕΔ ΔΜ).  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση σε 
βάρος του κωδικού Γ.Λ.: 64.90.01 «Δημιουργία παραγωγή Τουριστικών Οδηγών – Φωτογραφικού Αρχείου 
– Χάρτη», του προϋπολογισμού της ΠΕΔ ΔΜ οικονομικού έτους 2021. 

 
Φυσικό Αντικείμενο- Προϋπολογισμός 

A/A CPV Αντικείμενο Ποσότητα Προϋπολογιζόμενο 
Κόστος € 

1 
79822500-7 

ΟΜΑΔΑ Α 
Τουριστικοί Οδηγοί (13) 

• Δημιουργικό- Παραγωγή (έρευνα, σχεδιασμός, 
κείμενα, μεταφράσεις, σελιδοποίηση, τελική 
μακέτα) 

13 64.800,00 

79823000-9 • Εκτύπωση Παραγωγή (και σκληρόδετα) 
19.500 

αντίτυπα 
32.400,00 

2 79961300-1 

ΟΜΑΔΑ Β 

• Φωτογραφικό Αρχείο 
Φωτογραφίες (σε ηλεκτρονικά αρχεία) 

1.950 41.400,00 

3 
79822500-7 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Χάρτης 

• Δημιουργικό Χάρτη 
(έρευνα, σχεδιασμός, κείμενα,  μεταφράσεις, 
         Τελική μακέτα) 

1 6.000,00 

79823000-9 • Παραγωγή εκτύπωση 
40.000 

αντίτυπα 
3.600,00 

  ΚΟΣΤΟΣ 148.568,00 

  ΦΠΑ 24% 35.568,00 

  ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 183.768,00 
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Δικαίωμα συμμετοχής 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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 συμβάσεων1. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.971,36 €). 

Δημοσιότητα – επικοινωνία 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αύξοντα αριθμό 
139990 καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας www.peddm.gr 

 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά,   βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 
 

Χρόνος υποβολής προσφορών  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00 . 

 
 

mailto:info@peddm.gov.gr
http://www.peddm.gov.gr/
http://www.peddm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ρ6Ω5ΟΚΥ2-Ω5Κ



 
 

Τσόντζα 3,  50131  Κοζάνη   |  Τ. 24610 26430 , 24610 49634    F. 24610 41779   |   info@peddm.gov.gr   |   www.peddm.gov.gr 3 

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα 

πραγματοποιηθεί κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 

 
 
 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας 

Γεώργιος Δασταμάνης 

Δήμαρχος Γρεβενών 
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