Αθήνα, 15/05/2019
Αρ. Πρωτ.: 1367
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 65, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 10678
Πληροφορίες: Ντορέτα Αλεξίου
Τηλέφωνο: 213-2147501
e-mail: alexiou@kedke.gr
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για το έργο με τίτλο «Μελέτη για τη
Στρατηγική Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική διάσταση σε επίπεδο Δήμων (Ανάδειξη - Αποτύπωση - βέλτιστη
αξιοποίηση των χρήσεων γης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων)», με κριτήριο κατακύρωσης
της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
1.
2.
3.
4.
5.

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση: Ακαδημίας 65, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2147501 e-mail: alexiou@kedke.gr
Τίτλος: «Μελέτη για τη Στρατηγική Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική διάσταση σε επίπεδο Δήμων
(Ανάδειξη - Αποτύπωση - βέλτιστη αξιοποίηση των χρήσεων γης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση
επιχειρήσεων)»
Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79400000-8 , εκτιμώμενης αξίας 816.532,30 € πλέον Φ.Π.Α.
24%.
Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Ο βασικός στόχος του υποέργου είναι η διερεύνηση και ανάπτυξη
ενός πλαισίου που θα έχει την δυνατότητα να συνδυάζει επιμέρους τοπικά στοιχεία και μέσω αυτών να
δύναται να ορίζει σαφώς την Στρατηγική Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική διάσταση σε επίπεδο Δήμων, σε ότι
αφορά το είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας που επιτρέπεται εντός των διαφορετικών διαμερισμάτων
κάθε δήμου όπως επίσης και τις ικανές θέσεις εγκατάστασης της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τις
υφισταμένες Χρήσεις Γης, αναπτυξιακών αποφάσεων και συνιστωσών του κάθε Δήμου και τυχόν άλλους
περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του κάθε Δήμου. Η
δημιουργία αυτού του πλαισίου κρίνεται αναγκαία αν κανείς συμπεριλάβει στην ανάλυση του την
διαφορετικότητα των δήμων, τις διαφορετικές αναπτυξιακές τους αποφάσεις, τις αναπτυξιακές συνιστώσες
κάθε δήμου, τις υφιστάμενες χρήσεις Γης και επιχειρηματικές τους ανάγκες, ικανότητες, δυνατότητες καθώς και
τα πλεονεκτήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων με αντίστοιχες προοπτικές στοχευμένης αναπτυξιακής
προσέγγισης σε ότι αφορά τη σύσταση, τήρηση και ανάπτυξη δυναμικών ενιαίων χαρτών γεωχωρικών
δεδομένων που αφορούν την αποτύπωση χρήσεων Γης για εγκατάσταση της επιθυμητής κατηγορίας
επιχείρησης (ώστε να δύναται ένας Δήμος να κατευθύνει μια επιχείρηση στη περίπτωση που δε δύναται να
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δραστηριοποιηθεί εντός των ορίων του, λόγω της επιτρεπόμενης γεωχωρικής αποτύπωσης, να του υποδείξει
γειτονικό Δήμο που να επιτρέπει τη δραστηριότητα και το σχετικό χώρο εγκατάστασης).
6.
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
7.
Συνολικός προϋπολογισμός:
816.532,30 € χωρίς Φ.Π.Α.
195.967,74 € Φ.Π.Α. (24%)
1.012.500,00 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 21 Μήνες.
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο ποσό
των δέκα έξι χιλιάδων τριακόσια τριάντα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (16.330,65 €), η οποία αντιστοιχεί στο
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ1551. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510049) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του Φορέα, σύμφωνα και με την απόφαση ένταξης της Πράξης 5030041
(Α.Π.5287/1765/Α3 (0ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/26-09-18), AΔΑ Ψ3ΚΤ465ΧΙ8-ΒΡ9).
Η σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα
και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5287/1765/Α3 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030041.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),
Ακαδημίας 65, Αθήνα, Τ. Κ. 10678 και στο τηλέφωνο 213-2147501 e-mail: alexiou@kedke.gr κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.kedke.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr )
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
15/05/2019.
13. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/06/2019 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήτοι 21/06/2019 και ώρα 11:00.
14. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά.
16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.
18. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 15/05/2019
19. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) Μήνες.
20. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
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