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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

Προκηρύσσει 
 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α. προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο της Πράξης: 
«Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό 
επίπεδο» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020, Άξονας 
προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της 
εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης 
αξίας»(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΙS 5034540), προϋπολογισμού 
δαπάνης 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (CPV 72212517-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης 
λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών). 

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 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Τα δε κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται 
αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης. 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης. 

Φορέας χρηματοδότησης: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 / Π.Δ.Ε. Μ.I.S.5034540 και κωδικό πράξης5034540 
ΣΑ 2019ΕΠ02610001 σε συνέχεια της πρόσκλησης ΠΕΛ47. Φορέας χρηματοδότησης της 
παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τους αντίστοιχους των 
οικονομικών ετών 2022 & 2023 της Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο 
της Πράξης «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε 
Περιφερειακό επίπεδο», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014- 2020, Άξονας 
προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας 
της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή 
την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», με βάση την Απόφαση 
Ένταξης με αρ. πρωτ. 282/24-01-2019(ΑΔΑ: Ω6ΦΚ7Λ1-9Λ8) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 

• Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε. 02/03/2021  

• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 
03/03/2021 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/04/2021 και ώρα 13:00. 
 Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% επί του καθαρού ποσού ήτοι 19.354,84 
ευρώ.  
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση.. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναλυτική 
διακήρυξη. 
 Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά 
αναφερόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α(τηλ. 2710 557058),κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το τμήμα Προμηθειών, από το 
δημόσιο διαδικτυακό της Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α: 
https://peloponnisosae.grκαθώς και από την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 
 Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α 

 
 

Σωτήριος Μουρίκης  
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