
 1 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρε-
σιών με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση πράξεων που συγχρηματο-
δοτούνται από το ΕΚΤ», με CPV 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμ-
βουλών σε θέματα διαχείρισης έργων. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

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

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-

οδο 2014−2020», όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-

μηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

3. Τη με Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ ανα-

διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της 

αρ. 41540/Γ’ ΚΠΣ/275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) Κοινής Υπουργικής Από-

φασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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

δικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοή-

θειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την με Α.Π. 679/6-3-2020 τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης «Πα-

ροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000300 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».   

6. Την με Α.Π. 266/2-2-2016 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων 

υπηρεσιών προς την ΕΥΔ και το βιογραφικό της συμβούλου από το οποίο 

προκύπτει, ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, για να υλοποιήσει με ε-

πάρκεια το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

7. Το από 27-2-2020 Εσωτερικό Σημείωμα του Πρ/νου της Μονάδας B1 με θέ-

μα «Ανάγκες υποστήριξης της Μονάδας Β1», στο οποίο μνημονεύονται οι 

λόγοι, για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η συνδρομή εξωτερικού συμβού-

λου. 

 

 

Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς, ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης 
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της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση πρά-
ξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ»  
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Η ενέργεια αφορά στην παροχή υπηρεσιών στη Μονάδα Β1 της ΕΥΔ για ενέργειες, 

που άπτονται της υλοποίησης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγκεκριμένα στην υποστήριξη των στελεχών που εί-

ναι υπεύθυνοι των πράξεων αυτών στην επεξεργασία, καταχώριση και διαχείριση δε-

δομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και ενδεικτικά των κά-

τωθι:  

• Τεχνικών Δελτίων Πράξεων 

• Τεχνικών Δελτίων Υποέργων  

• Τροποποίησης Πράξεων 

• Δελτίων Δήλωσης Δαπανών  

• Δελτίων Επίτευξης Δεικτών 

• Απογραφικών Δελτίων Συμμετέχοντα ΕΚΤ 

• Εκθέσεων Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξεων 

• Ολοκλήρωσης Πράξεων. 

 

Ειδικότερα, η υποστήριξη θα περιλαμβάνει : 

Υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης των ενταγμένων πράξεων στον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Συγκεκριμένα στον Άξονα Προτε-

ραιότητας 4 έχουν ενταχθεί δεκατρία (13) Κέντρα Κοινότητας, μία (1) Δομή Παρο-

χής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ρόδο, ένα (1) Κοινωνικό Φαρμα-

κείο στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, πέντε (5) Κέντρα Ημερήσιας Φροντί-

δας Ηλικιωμένων, τρία (3) Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων 

βίας, ένας (1) Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, ένα (1) Κέντρο Διημέ-

ρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης, έχει ενταχθεί μία (1) 

πράξη Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 

2020-2021, μία (1)  πράξη Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για 

το σχολικό έτος 2019-2020 και μία (1) πράξη Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγ-

γελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ), δύο (2) πράξεις Βελτίωσης 

Συνθηκών Στέγασης Ρομά στα νησιά Ρόδο και Κω, τρεις (3) πράξεις Παροχής υπη-

ρεσιών ψυχικής υγείας, τρεις (3) πράξεις για την Καταπολέμηση των εξαρτήσεων, 

μία (1) πράξη Αναβάθμισης προσόντων και υποστήριξης της ένταξης στην αγορά ερ-

γασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των 

Κυκλάδων, μία (1) πράξη για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης 

ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μία (1) πράξη για την Υποστήριξη λειτουρ-

γίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου. 

 

 
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-

σης παραδοτέα σε έντυπη μορφή, στα οποία θα αποτυπώνονται συνοπτικά τα κύρια 

σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.  

Ειδικότερα, τα παραδοτέα θα αποτελούν τριμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις. 
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Θα υποβληθούν έξι (6) τριμηνιαίες αναλυτικές απολογιστικές εκθέσεις με στοιχεία του 

παρασχεθέντος έργου κατά το διάστημα αναφοράς, για την παροχή υπηρεσιών υπο-

στήριξης της Μονάδας Β1 για τις ως άνω περιγραφείσες ενέργειες, που αφορούν στην 

υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ. 

 

Αρμόδιο όργανο, που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για 

την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή των παραδοτέων 

της, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, που θα ορι-

στεί. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και καθορίζεται 

σε δέκα οκτώ (18) μήνες. 

Η Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο.   

 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Ο προϋπολογισμός της ενέργειας ανέρχεται στις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 €) 
πλέον ΦΠΑ. 
 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλε-

ση της ενέργειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος.  

 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέ-

λεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

 

Η πληρωμή της ενέργειας θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την ολοκλήρωση του 

αντικειμένου και έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή 

εκτέλεση του παραδοτέου. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογη-

τικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, ως 

ισχύει, καθώς και άλλων δικαιολογητικών που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή προσφέρων, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του έ-

νας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους: 

 

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

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέ-

μησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοι-

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

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 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 ορίζε-

ται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 

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

στασία 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 δρα-

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

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα-

πολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουρ-

γία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 4 αυτής, 

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ 

ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο-

ποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

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

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλί-

ου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομο-

θεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

2. Όταν:  

α) ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβο-

λή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφω-

να με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και  

 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φό-

ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

γ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα, μέσα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προ-

σφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου τα 
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αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβά-

σεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουρ-

γική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψη-

λής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό 

αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ. 

 

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

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδου-

λευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονι-

σμό για την καταβολή τους. 

 

3. Ο αποκλεισμός δεν εφαρμόζεται: 

 αν ο οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπλη-

ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφο-

ρές κοινωνικής ασφάλισης που όφειλε, συμπεριλαμβανομένων, κατά πε-

ρίπτωση, των δεδουλευμένων 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 κατα-

βληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών 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 αποκλείεται προσφέρων εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερό-

ντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θερα-

πευθεί αποτελεσματικά 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 διαδικα-

σία, 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 αυ-

τοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

7. Επίσης αποκλείεται ο προσφέρων εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική δια-

χείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
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πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστη-

ριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η ανα-

θέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν προσφέροντα ο οποίος βρίσκεται 

σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 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, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 27-3-2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-

ου, Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερμούπολη, Σύρος.  

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή προς 

την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα 

στοιχεία σας, καθώς και η παρούσα πρόσκληση.  

 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

H επωνυμία του νομικού προσώπου 

Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου 

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

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
«Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1 της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου στη διαχείριση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ» 
 
Ημερομηνία προσφοράς: (ημερομηνία) 

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

 

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

σμένοι φάκελοι, ως εξής: 

 

1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που είναι σφραγισμένος και τα περιεχό-

μενα του οποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. 
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2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που είναι σφραγισμένος και πε-

ριέχει την οικονομική προσφορά σας. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προ-

σφοράς περιγράφονται κατωτέρω. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

 
Α) Υπεύθυνη Δήλωση σας ότι: 

 Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρό-

σκλησης, των οποίων λάβατε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης 

ενέργειας. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα 

Πρόσκληση. 

 Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείμενο της ενέργειας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. 

 
Β) Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016, που ε-
γκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 /ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016. 
 
Γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
Δ) 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 ό-

ρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 

 

 

Εσωτερική διανομή:         
Γρ. Περιφερειάρχη                                                                                         
                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 


