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Ερµούπολη, 8-2-2019 

 

Α.Π. : 436 

 
Προς: 
Precise Strategy Α.Ε. 
∆/ντα Σύµβουλο κ. ∆. Μουλά  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών 
µε τίτλο «∆ράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας έτους 2019 για το Επι-
χειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», µε CPV 79341100-7: 
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαφήµισης. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2014−2020», 

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµη-

θειών και Υπηρεσιών», 

3. Τη µε Α.Π. 32666/EΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717 Β’/24-4-2015) Υπουργική Α-

πόφαση µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ Νο-

τίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «∆ιαδικασί-

ες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας», 

5. Τη µε Α.Π. 7900/29-12-2015 (Α∆ΑΜ 16REQ003701747/27-1-2016) Απόφαση έ-

νταξης της πράξης «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ» µε Κωδικό ΟΠΣ 

5000271 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», 

6. Τη µε Α.Π. 1259/30-3-2016 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων υπη-

ρεσιών προς την ΕΥ∆, όπου προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης µε επάρκεια του 

υπό ανάθεση φυσικού αντικειµένου, 

7. Τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Σας προσκαλούµε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή οικονοµικής προ-

σφοράς ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας µε τίτλο: «∆ράσεις πληροφόρησης και επι-

κοινωνίας έτους 2019 για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020». 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Για την αποτελεσµατικότερη προβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αι-

γαίου 2014-2020, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Επικοινωνίας του και σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο επικοινωνιακό σχέδιο δράσης του προγράµµατος, κρίνεται αναγκαία η υ-

λοποίηση των παρακάτω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2019. 

 

Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ 
∆ηµιουργία βίντεο υψηλής ανάλυσης για την προβολή των έργων και δράσεων του 

Προγράµµατος. Θα περιλαµβάνονται ο σχεδιασµός του σεναρίου, τα γυρίσµατα (µε λή-

ψεις σε τουλάχιστον 4-5 νησιά και µε τη συµµετοχή ηθοποιών/κοµπάρσων ή εθελο-
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ντών), παράδοση τηλεοπτικού σποτ σε πλήρη και σύντοµη διάρκεια (έως 1,5 λεπτό και 

20-30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα) και ραδιοφωνικών σποτ µε ανάλογες διάρκειες που θα 

προκύπτουν από το ίδιο σενάριο. Πριν ο ανάδοχος προχωρήσει στα γυρίσµατα θα πρέ-

πει να υποβάλει σχέδιο σεναρίου και να λάβει τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆. Το ύφος 

του σεναρίου και τα γυρίσµατα θα πρέπει να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να 

ακολουθούν εκείνο αντίστοιχων υλικών δηµοσιότητας που παράγονται από τις Υπηρε-

σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Έντυπα 
∆ηµιουργία δύο (2) τετράχωµων εντύπων, ενός για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται 

από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ενός για τις δράσεις του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Το περιεχόµενο των εντύπων θα συγγραφεί από την 

ΕΥ∆, ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασµό και την παραγωγή του δηµιουργικού 

και την εκτύπωση. Τα έντυπα µπορούν να έχουν τη µορφή τρίπτυχου (για το ΕΚΤ) και 

φυλλαδίου 12-16 σελίδων (για το ΕΤΠΑ) ή άλλη που θα προταθεί από τον ανάδοχο και 

θα γίνει αποδεκτή από την ΕΥ∆. 

Χαρτί: βάρος τουλάχιστον 150γρ. 

Τιράζ: 5.000 αντίτυπα για κάθε έντυπο. 

 

Μακέτες 
∆ηµιουργία πέντε (5) έγχρωµων µακετών που θα χρησιµοποιηθούν για καταχωρίσεις µε 

στόχο την προβολή του Προγράµµατος στα έντυπα µέσα ενηµέρωσης της Περιφέρειας. 

Το περιεχόµενο των µακετών θα µπορεί να προέρχεται και να σχετίζεται µε εκείνο των 

σποτ. Οι µακέτες θα πρέπει να προσαρµοστούν προς χρήση σε καταχωρίσεις στα ηλε-

κτρονικά µέσα ενηµέρωσης, σε µορφή κατάλληλη για καταχωρίσεις σε ιστοσελίδες και 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο υλοποίησης της ενέργειας θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά 

τρία (3) Παραδοτέα:  

• Παραδοτέο 1  
∆ύο (2) έντυπα. Ένα (1) για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ένα (1) για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοι-

νωνικού Ταµείου, τιράζ 5.000 αντιτύπων για κάθε έντυπο, 

• Παραδοτέο 2  
Πέντε (5) έγχρωµες µακέτες προς χρήση για καταχωρίσεις στα έντυπα µέσα ενηµέ-

ρωσης και προσαρµοσµένες σε µορφή κατάλληλη για καταχωρίσεις σε ιστοσελίδες 

και µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

• Παραδοτέο 3  
Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ πλήρους και σύντοµης διάρκειας (έως 1,5 λε-

πτού και 20-30 δευτερολέπτων αντίστοιχα) 

 

Ο χρόνος παραλαβής κάθε παραδοτέου θα προσδιοριστεί στη σύµβαση µε τον ανάδοχο. 

Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του 

από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου. 

 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Η διάρκεια της ενέργειας ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία ανάθεσής της. 
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Το εκτιµώµενο τίµηµα για το σύνολο του ζητούµενου έργου δεν µπορεί να υπερβεί τις 

σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου του εκάστοτε αναλο-

γούντος Φ.Π.Α.  

Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 

του έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕY∆ έστω και εξ΄ επιγενόµενης αιτί-

ας και ενδεικτικά: 

• Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος 

• Οι δαπάνες µετακινήσεων 

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπε-

ριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης, της α-

σφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων 

έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλε-

σης των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύµφωνα µε τη σχετική ανάθεση. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νο-

µικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η πληρωµή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από την παραλαβή 

του συνόλου των παραδοτέων ή των επί µέρους παραδοτέων αντίστοιχα από την Επι-

τροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του αναδόχου.  

 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή προσφέρων, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α-

πόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγρα-

φο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστη-

ριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α-

πόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νο-

µιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
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τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνι-

κή νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας αν-

θρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 

ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέ-

τουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθε-

τήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τό-

κων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την κατα-

βολή τους. 

 

3. Ο αποκλεισµός δεν εφαρµόζεται: 

• αν ο οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που όφειλε, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευ-

µένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για 

την καταβολή τους. 

• όταν ο αποκλεισµός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 

ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει µέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς. 

 

4. Επίσης αποκλείονται προσφέροντες εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων 

κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτε-

λεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

 

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 

λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 

ως άνω περιπτώσεις. 

 

6. Ο προσφέρων, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
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7. Επίσης αποκλείεται ο προσφέρων εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδι-

κασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµ-

βιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκε-

ται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην απο-

κλείει έναν προσφέροντα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που ανα-

φέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Καλείστε να µελετήσετε την ενέργεια και να υποβάλετε την προσφορά σας µε κοστολό-

γηση ανά δράση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο µέχρι 

τις 22-2-2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέ-

ρειας Νοτίου Αιγαίου, Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος.  

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή προς την 

ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία 

σας, η παρούσα πρόσκληση και θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα: 

 

• σύντοµο προφίλ της εταιρείας 

• περιγραφή των οµάδων έργου ανά δράση και 

• δείγµατα από σχετικές µε τις δράσεις δουλειές που έχει υλοποιήσει η εταιρεία.  

 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

H επωνυµία του νοµικού προσώπου 

Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου 

 
ΠΡΟΣ: 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

«∆ράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας έτους 2019 για το Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020»,  
Ηµεροµηνία προσφοράς: (ηµεροµηνία) 

«Να ΜΗΝ αποσφραγιστεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται δύο διακριτοί, σφραγισµέ-

νοι φάκελοι, ως εξής: 

 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που είναι σφραγισµένος και τα περιεχόµενα του 

οποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. 
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2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που είναι σφραγισµένος και περιέχει 

την οικονοµική προσφορά σας. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περι-

γράφονται κατωτέρω. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

 
Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση σας ότι: 

• Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 

των οποίων λάβατε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης ενέργει-

ας. 

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

• Πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκλη-

ση. 

• Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείµενο της ενέργειας, σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση και 

 

Β) Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του 
άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016, που εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 158/2016 /ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016). 

 
Γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
 
∆) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά 

σας στην οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σε 

ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς σας θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 

Τα στελέχη της ΕΥ∆ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή:         Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Γρ. Περιφερειάρχη 

             
 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 


