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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8/2018 

Αρ. Πρωτ.: 52882/31-08-2018 

Για την κάλυψη των αναγκών ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-

ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ εγγεγραμμένος/η στο 

Τ.Ε.Ε  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 

 (€ 48.000,00) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  
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ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1.1. Η Ανώνυμη Εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  (Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει συνοπτικό δια-

γωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της εταιρείας σε θέματα ανάπτυ-

ξης ακινήτων, διάρκειας 2-ετών.  

1.2. Ο προϋπολογισμός της αξίας του έργου έχει προϋπολογιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

μέχρι του ποσού των Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 48.000,00), μη συμπεριλαμ-

βανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

1.3. Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr την 31/08/2018, 

καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ» την 31/08/2018 λαμβάνοντας 

κωδικό ΑΔΑΜ 18PROC003627127 

1.4. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέ-

τουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:  

(α)  Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  

 Λ. Λιοσίων 301, 104 45 ΑΘΗΝΑ 

(β)  Αριθμός Τηλεφώνου: + 30 210 83 18 158 

(γ)  Αριθμός Φαξ: + 30 210 83 18 558 

1.5. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με 

τις διατάξεις: 

1.5.1. Του αρ. 8 του ν. 3891/2010  

1.5.2. Του ΚΝ  2190/1920  περί  ανωνύμων  εταιρειών  και  τον  Ν.  3016/2002  περί  εταιρικής 

διακυβέρνησης, 

1.5.3. του Ν. 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.. 

1.5.4. Του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

1.5.5. Την υπ’ αριθμόν 220/Α1/14-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑ-

ΟΣΕ Α.Ε. περί παροχής εξουσιοδοτήσεων.  

1.5.6. Την υπ’ αριθμόν 259/Α6/20-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑ-

ΟΣΕ Α.Ε. περί προκηρύξεως του παρόντος διαγωνισμού 

 

http://www.gaiaose.gr/
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ΆΡΘΡΟ 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστη-

ριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του 

τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας. 

Πιο συγκεκριμένα, διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων σε εθνικό επίπεδο 

που αποτελείται από 4500 κτίρια και 10.000 στρέμματα γης, κατάλληλο για διάφορες εμπορικές 

χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, αναψυχής, τουρισμού, γραφείων και αποθηκών 

Logistics. 

Στο πλαίσιο των λειτουργικών της αναγκών και αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις 

του Νόμου 3891/2010, στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έχει δημιουργηθεί, λειτουργεί και συνεχώς αναπτύσσε-

ται Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, το οποίο μεταξύ άλλων εξυπηρετεί: 

1. Το μητρώο ακινήτων της Εταιρείας (Εκτιμήσεις και αξίες ακινήτων, παρακολούθηση 

πορείας ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.α.). 

2. Τις μισθώσεις (Χρηματοοικονομική παρακολούθηση, διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση 

διακανονισμών, παρακολούθηση πληρωμών, χωρική παρακολούθηση μισθώσεων και 

μισθωμένων εκτάσεων, συγχρονισμό τραπεζικών καταθέσεων και συμβάσεων, παραγωγή 

αναφορών, επιθεωρήσεις, κ.α.) 

3. Τη Διοίκηση της Εταιρείας (Πρωτόκολλο, χρεώσεις εγγράφων, παρακολούθηση 

πληρωμών και αναρτήσεων σε Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ, αντιστοίχιση νομικών υποθέσεων 

με τις συμβάσεις, κ.α.) 

4. Τη σύνδεση της πολεοδομικής πληροφορίας με την ακίνητη περιουσία. 

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, η Διεύθυνση Μητρώου και Παρακολούθησης Ακίνητης 

Περιουσίας με το υπ. αριθμ. 50744/09-05/2018 Εισηγητικό Σημείωμα, αιτείται την υποστήριξη και 

την επικουρική βοήθεια από έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη εγγεγραμμένο/η στο Τ.Ε.Ε. Διπλωμα-

τούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Ειδικότερα, η ΓΑΙΑΟΣΕ χρειάζεται υποστήριξη στα παρακάτω: 

1. Ενημέρωση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με τις αλλαγές που γίνονται στην 

ακίνητη περιουσία της εταιρείας. 

2. Υποστήριξη και ανάπτυξη Web GIS εφαρμογών για την ακίνητη περιουσία που 

διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ. 

3. Υποστήριξη σε εφαρμογές GIS για φορητές συσκευές (Tablets, κινητά τηλέφωνα, κ.α.). 

4. Τακτική ή έκτακτη συντήρηση του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών της 

ΓΑΙΑΟΣΕ. 

5. Αναβάθμιση των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί κάθε φορά που υπάρχει νέα έκδοση της 

Τεχνολογίας του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Εταιρείας. 
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6. Υποστήριξη στην παρακολούθηση των διαδικασιών ένταξης της ακίνητης περιουσίας στο 

Εθνικό Κτηματολόγιο. 

7. Καθημερινή συμβολή για την: 

Α. Ενημέρωση με τις νέες πιστώσεις στον λογαριασμό των μισθώσεων και αποστολή τους 

στους χειριστές των μισθώσεων. 

Β. Παρακολούθηση των εγγραφών στην βάση για πρόληψη τυχόν σφαλμάτων και αποστολή 

τους στους χειριστές των μισθώσεων. 

Γ. Παραγωγή στατιστικών δεδομένων και αποστολή στη Διοίκηση της Εταιρείας. 

Δ. Backup του γεωπληροφοριακού συστήματος. 

8. Υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με: 

Α. Ανάπτυξη νέου λογισμικού / βάσεων δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται, και διασύνδεσή 

τους με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.  

Β. Ενοποίηση των αρχείων των μισθώσεων σε ενιαία βάση δεδομένων και σύνδεσή της με 

το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Εταιρείας. 

Γ. Οργάνωση σε βάση δεδομένων της αλληλογραφίας της Εταιρείας, σύνδεση με τις 

χρεώσεις εγγράφων, τις μισθώσεις ή άλλα ανοικτά θέματα της Εταιρείας. 

Δ. Οργάνωση των επιθεωρήσεων ακινήτων και μισθώσεων και σύνδεσή τους με το 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών καθώς και με το σύστημα μισθώσεων. 

9. Παρακολούθηση του συστήματος για την οργάνωση του Τροχαίου Υλικού που 

περιλαμβάνει: 

Α. Ενημέρωση για νέες μισθώσεις. 

Β. Σύνταξη προδιαγραφών για την ένταξη του σχεδιαζόμενου συστήματος τηλεμετρίας στο 

Γεωπληροφοριακό Σύστημα της Εταιρείας. 

10. Προσαρμογή του Γεωπληροφοριακού Συστήματος της Εταιρείας στο νέο Ευρωπαϊκό 

κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (General Data Protection 

Regulation GDPR). 

Με σκοπό την υλοποίηση των ανωτέρω, απαιτήθηκε η υποστήριξη της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από 

εξειδικευμένο στέλεχος - εγγεγραμμένο/η στο Τ.Ε.Ε - Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο 

Μηχανικό με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

1. 12ετή εμπειρία στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών με έμφαση στις μελέτες 

κτηματολογίου. 

2. Τεχνογνωσία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ειδικά στην τεχνολογία της 

ESRI που χρησιμοποιεί η Εταιρεία (ArcGIS Desktop και Server). 
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3. Τεχνογνωσία σε σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων. 

4. Τεχνογνωσία σε βάσεις δεδομένων και ειδικά στον SQL Server.  

5. Εμπειρία σε θέμα διαχείρισης ακινήτων. 

6. Εμπειρία στην ανάπτυξη web GIS εφαρμογών. 

7. Τεχνογνωσία στην χρήση φορητών συσκευών για εφαρμογές GIS. 

Για την επιλογή του συνεργάτη θα πραγματοποιηθεί συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο έργου, 

όπως περιγράφεται ανωτέρω διάρκειας 2 (δύο) ετών. 

Στο διαγωνισμό δύναται να λάβει μέρος και νομικό πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να διαθέσει στην 

εταιρία συγκεκριμένο στέλεχος που θα καλύπτει το παραπάνω γνωστικό – επιστημονικό αντικεί-

μενο και εμπειρία.  

Διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια ισχύος της συμβάσης με τον συνεργάτη, αυτός θα τελεί υπό 

τις εντολές και οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και θα υποχρεούται σε καθημερινή παρουσία σε 

χώρους που θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή. 

ΆΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ 

3.1. Η ΓΑΙΑΟΣΕ θα καταβάλει στον εξωτερικό συνεργάτη οικονομικό αντάλλαγμα για τις 

υπηρεσίες που θα προσφέρει, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, όπως ειδικό-

τερα ορίζεται στο Άρθρο 9.  

3.2. Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

3.3. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μηνιαία, με την παράδοση Μηνιαίων Αναφορών 

από τον εξωτερικό συνεργάτη, και παραλαβή τους από την αναθέτουσα αρχή αναφορικά 

με τις υπηρεσίες που θα ασχολείται. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρ-

ξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος όροφος, 104 45 Αθήνα, ενώπιον της αρμό-

διας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

4.2. Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώ-

πως ή με εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 

ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Ανα-

θέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή 

για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

4.3. Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα 

Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η 

καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών 

που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

μέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των Διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των 

εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων 

για την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφο-

ρών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την 
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ειδοποίησή τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέ-

τουσας Αρχής.  

ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ– ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ-

ΣΕΩΝ  

5.1. Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και 

στην ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδια-

φερόμενοι.  

5.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμε-

νος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 

περιλαμβάνονται στην προκήρυξη. 

ΆΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα ή νομικά 

πρόσωπα, που εδρεύουν στην ημεδαπή, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και 

εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. 

6.2. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν, τα ακό-

λουθα προσόντα: 

1. Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. 

2. 12ετή εμπειρία στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών με έμφαση στις μελέτες 

κτηματολογίου. 

3. Τεχνογνωσία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ειδικά στην τεχνολογία της 

ESRI που χρησιμοποιεί η Εταιρεία (ArcGIS Desktop και Server). 

4. Τεχνογνωσία σε σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων. 

5. Τεχνογνωσία σε βάσεις δεδομένων και ειδικά στον SQL Server.  

6. Εμπειρία σε θέμα διαχείρισης ακινήτων. 

7. Εμπειρία στην ανάπτυξη web GIS εφαρμογών. 

8. Τεχνογνωσία στην χρήση φορητών συσκευών για εφαρμογές GIS. 

9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

10. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

 

 

ΆΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

7.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και κα-

τατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα κα-

θορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.  

7.2. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι : 

• Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι 

http://www.gaiaose.gr/
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• Σφραγισμένο υποφάκελο Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟ-

ΓΗΣ» ο οποίος περιέχει τα όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ακαδημαϊκό 

υπόβαθρο, την επαγγελματική εμπειρία του Διαγωνιζόμενου και την τεχνική του ικα-

νότητα. 

• Σφραγισμένο υποφάκελο Β’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πε-

ριέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

7.3. Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει να 

είναι κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζο-

μένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-email) καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΟΥ 

Διαγωνισμός [●] 

Προς:  ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  

Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος Όροφος 

104 45– ΑΘΗΝΑ 

Επωνυμία  Διαγωνιζομένου : 

Στοιχεία Εκπροσώπου: 

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας): 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α’ - «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ »  

Για την επιλογή τους οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν την παρα-

κάτω απαιτούμενη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία : 

Εμπειρία την τελευταία 12ετή εμπειρία στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών με έμφαση 

στις μελέτες κτηματολογίου. 

Προσόντα   

 

1. Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 

2.  Τεχνογνωσία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ειδικά στην τεχνολογία της 

ESRI που χρησιμοποιεί η Εταιρεία (ArcGIS Desktop και Server). 
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3. Τεχνογνωσία σε σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων. 

4. Τεχνογνωσία σε βάσεις δεδομένων και ειδικά στον SQL Server.  

5. Εμπειρία σε θέμα διαχείρισης ακινήτων. 

6. Εμπειρία στην ανάπτυξη web GIS εφαρμογών. 

7. Τεχνογνωσία στην χρήση φορητών συσκευών για εφαρμογές GIS. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει με την προσφορά τους να υποβάλλουν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή απο-

κλεισμού τα παρακάτω:   

8.1. Βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία αναφερόμενα σε τίτλους σπουδών, γενικά 

και ειδικά προσόντα και τις μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους, καθώς και πίνακα σχε-

τικών έργων. 

8.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό είναι αληθή (Σύμ-

φωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ). 

8.3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 

8.4. Βεβαιώσεις εργοδότη ή συμβάσεις, που να συνοδεύονται από τιμολόγια παροχής υπηρε-

σιών, προκειμένου να αποδεικνύουν την εμπειρία τους. Βεβαίωση εργοδότη από φορέα 

του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν απαιτείται να συνοδεύεται από συμβά-

σεις ή τιμολόγια. 

8.5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

 

ΆΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β’ - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

9.1. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας 

και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα III. 

9.2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι 

ανώτερη του προϋπολογισμού της προκήρυξης ή να περιλαμβάνει όρο  αναπροσαρμογής.  

 

ΆΡΘΡΟ 10. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

10.1. Η Οικονομική προσφορά των Διαγωνιζομένων εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και α-

ριθμητικά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή 

δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επι-

σημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.2. Οι Διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της.  

 

ΆΡΘΡΟ 11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ειδική Επιτροπή Διαγωνισμού που θα συσταθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή του Ενιαίου Φακέλου, για τη 
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διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προσόντων των Διαγωνιζομένων 

σύμφωνα με την Προκήρυξη και την διενέργεια προφορικής συνέντευξης των διαγωνιζομένων. 

 

ΆΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

12.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια Συνεδρίαση από την Επιτροπή Δια-

γωνισμού μισή ώρα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών στα 

γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη Λεωφ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 1ος  όροφος, Α-

θήνα, παρουσία των Διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Η απο-

σφράγιση του κυρίως φακέλου των Προσφορών και η αποσφράγιση των επιμέρους υπο-

φακέλων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

12.2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχο-

ντα, αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο κάθε Προσφοράς και διαπιστώνει την ύ-

παρξη εντός αυτού της αίτησης συμμετοχής και των επιμέρους υποφακέλων (Α’ και Β’) 

της Προσφοράς.  

Στη συνέχεια, εφόσον είναι χρονικά εφικτό, ή σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση, η Επι-

τροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους Φακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ Ε-

ΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αριθμεί και μονογράφει 

τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής 

αρκεί να γίνονται από ένα μέλος της Επιτροπής. 

12.3. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει το πε-

ριεχόμενο των υποφακέλου Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –  Ε-

ΜΠΕΙΡΙΑ» προκειμένου να διαπιστωθεί: 

12.3.1. (α) κατά πόσον οι Διαγωνιζόμενοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο 

διαγωνισμό. Διαγωνιζόμενοι που δεν πληρούν τα προσόντα αποκλείονται από τον διαγω-

νισμό. 

12.3.2. (β) στη συνέχεια εξετάζεται η επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που 

έχει υποβάλλει ο διαγωνιζόμενος.  

12.3.3. Τέλος η επιτροπή ενημερώνει τους υποψηφίους, των οποίων τα κριτήρια πληρούν τις ελά-

χιστες απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής και επαγγελματικής εμπειρίας, ορίζοντας την ημε-

ρομηνία προφορικής συνέντευξής τους.  

 

Μετά την συνέντευξη η επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, προβαίνει στην βαθμολόγηση 

της επαγγελματικής εμπειρίας και της συνέντευξης, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

1-10 Όταν η επαγγελματική εμπειρία και το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι μη αποδε-

κτά. 

10-40 Όταν η επαγγελματική εμπειρία και το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι ελλιπής. 

50-80 Όταν η επαγγελματική εμπειρία και το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι ικανοποι-

ητική  

90-100 Όταν η επαγγελματική εμπειρία και το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι εξαίρετη 

. 
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• Μη Αποδεκτή θεωρείται μια επαγγελματική εικόνα του ενδιαφερόμενου, όταν το πε-

ριεχόμενο της δεν είναι συναφής με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της θέσης ή πλή-

ρως ασαφής 

• Ελλιπής θεωρείται μια επαγγελματική εικόνα του ενδιαφερόμενου, όταν το περιεχό-

μενο της, καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις.  

• Ικανοποιητική θεωρείται μια επαγγελματική εικόνα του ενδιαφερόμενου, όταν το πε-

ριεχόμενό της, καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

• Εξαίρετη θεωρείται μια επαγγελματική εικόνα του ενδιαφερόμενου, όταν το περιεχό-

μενό της, καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες θα βαθμολογεί με ένα ακέραιο βαθμό 

από το 0 έως το 100 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα). 

12.4. Μετά το τέλος της αξιολόγησης των υποφακέλων Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή συντάσσει 

Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται: 

• Τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που αποκλείστηκαν από την περαιτέρω συμμετοχή 

τους στο διαγωνισμό λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς 

και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς,  

• Πίνακας της τεχνικής βαθμολόγησης των Διαγωνιζομένων που κρίθηκαν αποδεκτές.  

Στη συνέχεια και για τους υποψήφιους που συνεχίζουν να μετέχουν στη διαδικασία θα αποσφραγι-

στεί ο υποφάκελος Β της «Οικονομικής Προσφοράς».  

Ως συμφερότερη πρόταση είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λj, όπου το Λj  υπολογίζε-

ται για κάθε πρότασης από τον ακόλουθο τύπο:  

Λj = [70 Χ (Τj/Τmax) + 30 Χ (Kmin/Kj)] Χ 100 

 

όπου,  

(α) Κj = Κόστος Οικονομικής Προσφοράς,  

(β) Κmin = Κόστος της χαμηλότερης Οικονομικής Προσφοράς (μικρότερη οικονομική προσφορά),  

(γ) Τj= Βαθμολογία Συνέντευξης, Επαγγελματικής εμπειρίας 

(δ) Τmax = Συνολική Βαθμολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως καλύτερη Πρόταση 

(αυτή που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία).  

 

Ως πλέον συμφέρουσα Πρόταση ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Λj στον παρα-

πάνω τύπο. Ο υπολογισμός του Λj γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση ισοβαθ-

μίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος. 

12.5. Στη συνέχεια συντάσσεται το τελικό πρακτικό αξιολόγησης με τον τελικό Πίνακα Κατά-

ταξης  των Διαγωνιζομένων. Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού δημοσιεύεται δια 

αναρτήσεως στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται στους Διαγωνιζόμενους 

κατόπιν αιτήσεώς τους.  

12.6. Η  Επιτροπή Διενέργειας  του  διαγωνισμού διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει    από  τους 

διαγωνιζόμενους να υποβάλουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα γνω-

στοποίησής τους (με τηλεομοιοτυπία) δικαιολογητικά συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 

των ήδη υποβληθέντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά 
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δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορ-

ρίψει τις σχετικές προτάσεις. Αντιπροτάσεις δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορ-

ρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΆΡΘΡΟ 13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Κριτήριο ανακήρυξης, αποτελεί η μέγιστη επιτευχθείσα βαθμολογία σύμφωνα με όσα πε-

ριγράφονται στο Άρθρο 12.4 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

14.1. Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές επί του πρακτικού 

αξιολόγησης των Αιτήσεων, διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας 

Αρχής, προς κρίση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, συντάσσει τον 

Τελικό Πίνακα Κατάταξης των Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά ανοιγμένης τιμής 

και ανακηρύσσει με τη σχετική του απόφαση  τον Εξωτερικό Συνεργάτη.  Η ανακοίνωση 

του Τελικού Πίνακα Κατάταξης διενεργείται προς όλους τους συμμετέχοντες στο οικείο 

στάδιο του διαγωνισμού.  

14.2. Η επιλογή του Εξωτερικού Συνεργάτη δεν συνιστά σύναψη της Σύμβασης. Η Σύμβαση 

θα συναφθεί με τον Εξωτερικό Συνεργάτη, υπό τους όρους του νόμου και σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και θα τεθεί σε ισχύ από και με την υπο-

γραφή της. 

14.2.1.   Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παραπάνω πα-

ρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του 

έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. 

14.3. Αν περάσει η ταχθείσα προθεσμία χωρίς ο Εξωτερικός Συνεργάτης να παρουσιαστεί, ή 

αν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύψει ότι ο Εξωτερικός Συνεργάτης εμπί-

πτει σε κάποιο από τους λόγους αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκ-

πτωτο. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να αποφασισθεί η επιλογή ως Εξωτερικού 

Συνεργάτη του δεύτερου στη σειρά κατάταξης Διαγωνιζομένου ή η επανάληψη του δια-

γωνισμού. 

14.4. Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 

του Ν.4412 του 2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016). 

 

ΆΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

15.1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να ματαιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό σε ο-

ποιοδήποτε στάδιο.  

15.2. Η συμμετοχή ενός και μόνο Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση 

του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε περίπτωση που η προσφορά του κριθεί ικανο-

ποιητική ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

15.3. Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΟΝΟΜΑ : 

ΕΔΡΑ  : 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 

FAX  : 

E-MAIL  : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

(i) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του ως άνω Διαγωνισμού. 

(ii) Τα δηλούμενα με την προσφορά μου στοιχεία και πληροφορίες είναι αληθή. 

(iii) έχω λάβει γνώση των στοιχείων, δεδομένων και συνθηκών του Έργου, σύμφωνα με 

τους όρους της Προκήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. 

 

 [τόπος, ημερομηνία 

 υπογραφή] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζόμε-

νου 

 

 

Προσφερόμενη τιμή (εκτός 

ΦΠΑ) 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ………./……../[●]1 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ] 

 


