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ΑΡΙΩΝΟΣ 17 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

info@eupolis.com.gr, 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας, (CPV 73220000-0 
Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης). 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το αρίθμ. 79608/3052/25-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010723906) πρωτογενές αίτημα του 

Αντιπεριφερειάρχη για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την 

αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας. 

2. Την αριθμ. 14/942/26-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΓ57Λ9-ΠΞ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 14.880,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριμένων 

πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (Ε.Φ. 072-Κ.Α.Ε. 0899.01), 

για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας, (CPV 73220000-0 

Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης). 
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3. Την αριθμ. πρωτ.90643/3377/09-06-2022 (α/α  1446  ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την 

πληρωμή της δαπάνης, ποσού 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑ:Ω5ΑΙ7Λ9-

Π42, ΑΔΑΜ:22REQ010723965), με α/α καταχώρησης: 1442, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ 

να καταθέσετε ή να αποστείλετε προσφορά για την Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των 

τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην 

περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας, (CPV 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα 

ανάπτυξης): 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προτίθεται να αναθέσει την 

υπηρεσία υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας».  

Για το λόγο αυτό, προσκαλεί τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς: να υποβάλλουν προσφορά 

για την παραπάνω υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

2.1. Αντικείμενο ανάθεσης είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης των τοπικών φορέων για την 

διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» 

Πρέβεζας». Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανάθεσης περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Έκθεση (Παράρτημα Α’) της παρούσας πρόσκλησης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει προσφορά 

για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορά για τμήμα της ανάθεσης υπηρεσίας θα απορρίπτεται. 

2.2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση 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 της 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. 

2.3. Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, δεν λαμβάνονται υπόψη 

προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.  

2.4. Για την εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης, ο Ανάδοχος απαιτείται να συγκροτήσει 

Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για την έγκαιρη και ποιοτική 



ΑΔΑ: ΨΓΝΙ7Λ9-Φ4Ω



 3 

υλοποίησή του. Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον 

σχεδιασμό την υποστήριξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον δεκαετή εξειδικευμένη 

επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υποστήριξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Τα Μέλη της Ομάδας Έργου Θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τριετή 

εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υποστήριξη και υλοποίηση 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή υλοποίηση του έργου που θα 

αναλάβει ο ανάδοχος, τη γενική εποπτεία της εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου και τη 

διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα παρίσταται σε συσκέψεις και τις 

παρουσιάσεις που θα ζητούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (Αναθέτουσα αρχή). και 

τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, συνοδευόμενος κατά περίπτωση από τα αρμόδια μέλη της 

ομάδας. Αντικατάσταση του Υπευθύνου και των μελών της ομάδας έργου είναι επιτρεπτή μόνο 

κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής σε συνέχεια αιτιολογημένου αιτήματος του 

αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει οικονομική προσφορά στα γραφεία της 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας επί της οδού Σπηλιάδου 8- Πρέβεζα ΤΚ 481 00 – 2ος όροφος 

(γραφείο πρωτοκόλλου) από 25/07/2022 έως τις 29/07/2022 και ώρα 15:00. Η προσφορά 

υποβάλλεται:  

- Ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας αρχής καθημερινά – ώρες 09:00-15:00. 

- Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σπηλιάδου 8- Πρέβεζα ΤΚ 481 00. Ο φάκελος 

θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος την ένδειξη ‘’για την ανάθεση υπηρεσιών 

υποστήριξης των τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής 

ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας».’’ 

Προσοχή: η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις 

υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν 

μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της. Προσφορές που παραδίδονται 

στην εταιρεία μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

απορρίπτονται αυτοδίκαια. 
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3.2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή 

καμία προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

4.1. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός σύμβασης της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό 

των δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

4.2. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο του εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού της παρούσας προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1., χωρίς καμία υποχρέωση 

αποζημίωσης του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΙΤΗΡΙO ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

5.1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της ανάθεσης υπηρεσίας. 

5.2. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της 

ανάθεσης.  

5.3. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1. Η προσφορά υποβάλλεται σε φάκελο με την ένδειξη:  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 

Του (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ) ‘’για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης των 

τοπικών φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην 

περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας». 

Με αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του Οικονομικού Φορέα (επωνυμία, νομική 

μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και του υπευθύνου επικοινωνίας για τη προσφορά).  

Και θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 

(α) φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά-Δικαιολογητικά»  

(β) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

6.2. Στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά- Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνεται:   

i. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι:  
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• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο 

Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας.  

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

• Πληροί της προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση.  

• Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το 

αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.  

• Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο έως τις 31/10/2022. 

 

ii. Πίνακας μελών της ομάδας έργου (με διακριτή αναφορά στον Υπεύθυνο Έργου), στον 

οποίο επισυνάπτονται: α) τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα β) Υπεύθυνες Δηλώσεις του 

καθενός εκ των μελών ότι:  

• τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.  

• Έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, που αφορούν στη συμμετοχή 

του στην Ομάδα έργου  

• Θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως μέλος της Ομάδας Έργου, για το διάστημα που 

προβλέπεται από την σύμβαση  

γ) αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι σπουδών των στελεχών, από τα οποία θα προκύπτει η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.4 της παρούσης.  

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 

και της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

iii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, 

άρθρο 73 του ν. 4412/16, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν από την ημέρα 

υποβολής του ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη 

δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, η παραπάνω υποχρέωση αφορά κατ΄ ελάχιστον:  α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
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(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εναλλακτικά υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 για όλα τα παραπάνω πρόσωπα, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει δειγματοληπτικά σε οποιοδήποτε στάδιο της σύμβασης (πριν και μετά την κατακύρωση 

αυτής) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16.  

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα το 

σχετικό δικαιολογητικό είναι: 1. Φορολογική Ενημερότητα, (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ) που θα 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  

v. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης) και ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

vi. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην 

υπεύθυνη δήλωση) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής τόσο για το προσωπικό όσο και για το εργοδότη), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα των παραγράφων 2 και 2Α του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ισχύουν. 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 

έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 
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ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Αν το κράτος-μέλος ή η εν 

λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω 

παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους. 

vii. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του 

Ν.4782/2021) 

viii. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

ix. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.   

 β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου το 

ισχύον καταστατικό, συνοδευόμενο από γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας 
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ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 

διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα 

φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται 

εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών προσκομίζονται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών 

Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο 

υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει 

κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη 

προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και του νόμου, 

συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία ανάθεσης. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο 

διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες 

μεταφράσεις στην ελληνική, οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες που φέρουν 

από επίσημη αρμόδια κρατική ελληνική αρχή. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει 

κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 

ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά στον τύπο των 

δικαιολογητικών) ισχύει ο Ν. 4250/2014, αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και 

διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:  

α. απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν 

εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  

β. απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες.  

γ. απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

6.3. Στον σφραγισμένο φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται:   

Την Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Έντυπο «Οικονομική Προσφορά» (Παράρτημα Β 

της παρούσας), με σφραγίδα του προσφέροντος οικονομικού φορέα & υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου του.  

6.4. Χρόνος ισχύος προσφορών 

6.4.1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό 

διάστημα ενενήντα (90) ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος συντομότερο από τις ενενήντα 

ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6.4.2. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.   

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1.  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η Αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 

πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, με βάση την οποία καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο 

και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

7.2. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

8.1. Η παράδοση της υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/12/2022. 

8.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σε όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

8.3. Ο ανάδοχος θα παραδίδει στην Αναθέτουσα αρχή το υλικό τεκμηρίωσης που παράγεται 

από την εκτέλεση της υπηρεσίας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

9.1. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό Περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας Η 

σύμβαση χρηματοδοτείται από………… . και συγκεκριμένα από την ΣΑ…………, με δικαιούχο την 

………(Αναθέτουσα αρχή). (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α ………., Σ.Α.Ε.:…………). 

9.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την καταβολή της κάθε πληρωμής απαιτείται η 

προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων που ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 όπως 

κάθε φορά ισχύει (πιστοποιητικά φορολογικής Ενημερότητας και ασφαλιστικής Ενημερότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

9.3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή παραδοθέντων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την 

προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των 

σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.  

Συγκεκριμένα η καταβολή της αμοιβής θα έχει (ενδεικτικά) ως εξής: 
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Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 20% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος. 

Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 25% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος 

Με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 25% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος 

Με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 30% του συμφωνηθέντος 

τιμήματος 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται:  

α. Στο κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

β. Στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", 

γ. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται 

ως κατωτέρω. 

1. Η σύμβαση  

2. Η παρούσα πρόσκληση 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

13.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί της 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

13.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για τα 

στοιχεία του λήπτη των υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτική πληροφορία θα 

λάβει εκ της ιδιότητας του. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει ή 

http://www.preveza.gr/
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θα ανακοινώσει προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα 

διαβιβάσει ή θα γνωστοποιήσει σε τρίτους, της συγκεκριμένες πληροφορίες.   

13.3. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας 

που αναλαμβάνει µε την παρούσα, ο ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε 

ζημιάς της Αναθέτουσας αρχής. 

13.4. Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρούσης σύμβασης αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της.  

13.5. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με της διατάξεις του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 της ισχύει. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο συμμετέχοντας έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της 

πρόσκλησης, γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας και αποδέχεται την 

πρόσκληση, ως έχει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Προδιαγραφές Ανάθεσης /  Περιεχόμενο Στρατηγικής 

1
ο
 Παραδοτέο 

α) Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης  

Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης με τεκμηριωμένες αναφορές σχετικά με:  

- Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά  

- Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (ανεργία και απασχόληση)  

- Οικονομικές δραστηριότητες 

- Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση 

- Φυσικό περιβάλλον 

- Πολιτιστικό απόθεμα 

- Σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή Αχέροντα  

 Σύντομη αναφορά στα κυριότερα προβλήματα και προκλήσεις της περιοχής (ανεργία, χαμηλά 

εισοδήματα, ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες, περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποβιομηχάνιση, 

κλπ.) που θα αντιμετωπισθούν μέσω της προτεινόμενης Στρατηγικής και swot ανάλυση. 

 Χάρτες της περιοχής 

 

2
ο
 Παραδοτέο 

β) Στόχοι της Στρατηγικής 

 Παρουσίαση του στρατηγικού στόχου ή του οράματος 

 Ανάλυση στρατηγικής που θα δομείται στα ακόλουθα επίπεδα: 

- Άξονες Παρέμβασης 

- Στρατηγικοί Στόχοι 

λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες στρατηγικές στην ευρύτερη περιοχή 

 Σύνοψη υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με την περιοχή παρέμβασης 

(τοπικές, περιφερειακές και εθνικές) και συμβατότητα με το ΕΠ. 

 

3
ο
 Παραδοτέο 

γ) Σχέδιο Δράσης  

 Ειδικοί Στόχοι (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά οριοθετημένοι/ 

SMART) και αναμενόμενα αποτελέσματα  

 Ανάλυση των προτεινόμενων δράσεων / πράξεων για την επίτευξη των στόχων και των 

αποτελεσμάτων, με σαφή αναφορά στο περιεχόμενο και τον προϋπολογισμό αυτής, στην ωριμότητα 

κάθε δράσης, στην αντιστοίχιση με τις δράσεις και τους δείκτες του ΕΠ 

 Χρονοπρογραμματισμός: απαιτείται η υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης όλων 

των σταδίων των πράξεων (πχ διαδικασίες ένταξης, διαγωνιστική διαδικασία, υλοποίηση) και της 

αναμενόμενης ετήσιας ανάγκης χρηματοδότησης των δράσεων. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να 

υπάρχει σχετικά ισόρροπη κατανομή των πράξεων στον χρόνο εφαρμογής του σχεδίου, ώστε να είναι 

δυνατή η επίτευξη των ενδιάμεσων οικονομικών στόχων αυτού. 

 

4
ο
 Παραδοτέο 
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δ) Σχέδιο χρηματοδότησης 

 Σύνδεση με επενδυτικές προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027 και πόροι 

που απαιτούνται  

 Πηγές χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων άλλων εκτός ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)  

ε) Υλοποίηση και παρακολούθηση 

 Δυνητικοί Δικαιούχοι των προτεινόμενων δράσεων  

 Παρουσίαση των δεικτών που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου των έργων 

και της Στρατηγικής  

στ) Διαδικασίες διαβούλευσης 

 Διαδικασίες διαβούλευσης 

 Αποτελέσματα διαβούλευσης 

ζ) Σύστημα διακυβέρνησης 

 Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης 

 Ρόλος και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων 

 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 

 

                                                                                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

  ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Προς: Π.Ε. Πρέβεζας – Τμήμα Προμηθειών 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α   
ΕΠΩΝΥΜΙΑ               :  ………………………………………..………………………………………………. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ   :  ……………………………….……………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : …………………………………………………….………………………………….. 

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.      :  ………………………………………………..……………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.   :  ……………………………………………….………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ    :  …………………………………………………….…………………………………. 

 

Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων για 

την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» 

Πρέβεζας, (CPV 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης), ως εξής: 

 

Περιγραφή Παρεχόμενης Υπηρεσίας  Μονάδα 
μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
μονάδας      

(χωρίς ΦΠΑ)        

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 (χωρίς ΦΠΑ)        
Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών 

φορέων για την διαμόρφωση στρατηγικής 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην 

περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ» Πρέβεζας» 

υπηρεσια 1   

     

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο με ΦΠΑ  

 

 

 

Η οικονομική προσφορά ισχύει έως: 31/10/2022 
 

 

 

 

                                   Πρέβεζα, ……………..………. 2022 

 

                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                                                                           (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή) 
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