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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων», της πράξης «Εκπόνηση Μελετών –
Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών» της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014): Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις .
4. Την υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017(ΦΕΚ677/β/3-3-2017) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και
υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» ως
ισχύει ,
5. Την με αρ.πρωτ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β΄/11-11-2016) ΥΑ με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β1822)
Υπουργικής Απόφασης: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014–2020− Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» ως ισχύει,
6. Την υπ’ αριθμ. 4468/14-10-2015 Απόφαση έγκριση του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας για το
ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α ως ισχύει,
7. Την ΣΑΕΠ 018/1
8. Τη με αρ. πρωτ 5351/1-2-16 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση μελετών εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών» με κωδικό ΟΠΣ 5000171 ως ισχύει.
9. Το υπ’αριθμ. 3296/21-12-2021 έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Προσφορά- Δικαιολογητικά»
10. Την αριθμ.902/17-1-2022 (α.π. ΕΥΔ 88/19-1-2022) υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου.
11. Την υπ. αριθμ. 88/31-01-2022 Απόφαση ανάθεσης
12. Την υπογραφείσα Σύμβαση ανάθεσης του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων» μεταξύ ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
13. Το υπ΄αριθμ. 917/10.3.2022 Πρωτογενές αίτημα
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14. Την αρ. 273/21.03.2022 απόφαση του Δ. Σ. της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ περί έγκρισης διενέργειας
απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»
της πράξης «Εκπόνηση Μελετών –
Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»
Προσκαλεί τον οικονομικό φορέα:
ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ, Υπηρεσίες Παροχής Επιστημονικών Τεχνικών Συμβουλών, ΑΦΜ 102639494,
ΔΟΥ Άρτας, Λ. Εσπερίδων 14, ΤΚ 47100 Άρτα,
να υποβάλλει προσφορά έως την 04 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας (Λ.
Ιωαννίνων 210, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα).
Προσφορά που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμη και
επιστρέφεται.
Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.etanam.gr
Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση υπηρεσίας:
Αναθέτουσα αρχή

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α. Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
με δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ»

Έργο

Υπηρεσίες υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση

Η αμοιβή δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των 5.000,00 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
προϋπολογισμός Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) άνευ ΦΠΑ, ήτοι έξι χιλιάδες
διακόσια ευρώ (6.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης
Συνολικός
έργου

Καταληκτική
ημερομηνία 04 Απριλίου 2022 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας,
Λ. Ιωαννίνων 210 Πρέβεζα – ΤΚ. 48100
υποβολής προσφορών
Δημοσιότητα

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.etanam.gr

Διάρκεια

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 15-8-2022 με δυνατότητα
παράτασης εφόσον παραταθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου

Αντικείμενο του έργου:
Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης αποτελεί η εκπόνηση «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 15 της πράξης

«Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Ο Ανάδοχος του έργου θα υποβάλει τα ακόλουθα παραδοτέα:
Παραδοτέο 1ο : Ανάπτυξη κεφαλαίων Α - Δ (όπως αναλύονται στο Παράρτημα Ι)
Κεφάλαιο Α) Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης
Κεφάλαιο Β) Στόχοι της στρατηγικής
Κεφάλαιο Γ) Σχέδιο Δράσης
Κεφάλαιο Δ) Σχέδιο χρηματοδότησης
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Παραδοτέο 2ο: Θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα κεφάλαια
Κεφάλαιο Ε) Υλοποίηση και παρακολούθηση
Κεφάλαιο ΣΤ) Ανάλυση κινδύνου
Κεφάλαιο Ζ) Σύστημα διακυβέρνησης
Κεφάλαιο Η) Διαδικασίες διαβούλευσης
Κεφάλαιο Θ) Επιτελική σύνοψη
2. Υποστήριξη Αστικής Αρχής στην διαδικασία διαβούλευσης.
Η ανάλυση των παραδοτέων θα γίνει σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000,00) ευρώ άνευ ΦΠΑ ήτοι έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (6.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από πόρους του υποέργου 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»
Διαδικασία ανάθεσης
Απευθείας ανάθεση με κριτήριο προσφορά βάσει τιμής.
Η αμοιβή δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των 5.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ειδικοί όροι προσφοράς:
1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με
ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή
πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει της τιμής της προσφοράς του.
4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει
γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να
εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της
παρούσας πρόσκλησης ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
με εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.
7. Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που
παράγονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στην «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.».
8. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη συνολική τιμή.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο τα
εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στην οποία δηλώνεται ότι:
• Είναι εγγεγραμμένη σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
• Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς.
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
Παραίτηση από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της
«ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ» για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2. Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα
3. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.
4. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Υποβολή προσφορών:
Ο φάκελος προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή (διαβιβαστικό), η οποία θα βρίσκεται έξω από
τον φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή θα περιλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, όνομα αρμόδιου προσώπου για την προσφορά)
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες
«Υποέργο 15 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Κατακύρωση:
1. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
2. Η «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ» διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω
έργου, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του
υποέργου 15.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Παραδοτέο 1ο : Ανάπτυξη κεφαλαίων Α - Δ (όπως αναλύονται παρακάτω )
Α) Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης
• Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, με στατιστικά στοιχεία και τεκμηριωμένες αναφορές
σχετικά με:
- Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
- Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (ανεργία και απασχόληση)
- Οικονομικές δραστηριότητες
- Χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση
• Σύντομη αναφορά στα κυριότερα προβλήματα και χαρακτηριστικά της περιοχής σύμφωνα με το
ΕΣΠΑ 2021-2027:
- Αναπτυξιακή υστέρηση, μείωση πληθυσμού και ύπαρξη σημαντικών εμποδίων ανάπτυξης,
- Ύπαρξη περιορισμένων διασυνδέσεων με αστικά κέντρα και μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες,
- Ύπαρξη προϋποθέσεων για ανάπτυξη δικτύων οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο τη
δημιουργία οικονομιών συσσωμάτωσης,
- Ύπαρξη αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών πόρων με δυνατότητες αξιοποίησης για
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Χάρτες της περιοχής
Β) Στόχοι της στρατηγικής
• Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασυνδέσεων
(Συνεκτική και τεκμηριωμένη SWOT ανάλυση της κάθε περιοχής παρέμβασης).
• Παρουσίαση του στρατηγικού στόχου ή του οράματος
• Περιγραφή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων
αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής
• Σύνοψη υφιστάμενων στρατηγικών και πολιτικών που σχετίζονται με την περιοχή παρέμβασης
(τοπικές, περιφερειακές και εθνικές) και τεκμηρίωση συμβατότητας με αυτές καθώς και το ΣΒΑΚ
και το ΣΔΒΕ.
• Στόχοι της Στρατηγικής (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά
οριοθετημένοι/SMART) και αναμενόμενα αποτελέσματα
Γ) Σχέδιο Δράσης
• Κατάλογος των πράξεων που θα στηριχθούν με τα έργα και τις δράσεις που θα
συγχρηματοδοτηθούν ανά Ειδικό Στόχο του ΕΣΠΑ 2021-2027
• Ανάλυση των δραστηριοτήτων / δράσεων / για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων
με τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα ωρίμανσης και υλοποίησης
τους
Δ) Σχέδιο χρηματοδότησης
• Σύνδεση με τους Στόχους Πολιτικής και τους Ειδικούς Στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
2021-2027 και πόροι που απαιτούνται
• Πηγές χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων άλλων εκτός ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+)
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Παραδοτέο 2ο: Θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα κεφάλαια που αναλύονται
παρακάτω.
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) Ανάλυση κινδύνου
• Περιγραφή του είδους των κινδύνων (π.χ. επιχειρησιακών, οικονομικών, νομικών, στελέχωσης,
τεχνικών προβλημάτων, θεσμικών)
• Κατηγοριοποίηση σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού κινδύνου
• Καθορισμός βημάτων που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν για τον περιορισμό των πιθανοτήτων
και των επιπτώσεων
Ζ) Σύστημα διακυβέρνησης
• Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης
• Περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν 1060/2021 στην
εφαρμογή της στρατηγικής
Η) Διαδικασίες διαβούλευσης
• Περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν 1060/2021 στην
κατάρτιση της στρατηγικής
• Αποτελέσματα διαβούλευσης
Θ) Επιτελική σύνοψη
• Επιτελική σύνοψη της Στρατηγικής στα ελληνικά και στα αγγλικά
2. Υποστήριξη Αστικής Αρχής στην διαδικασία διαβούλευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ (1):

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε. –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και επώνυμο πατέρα:
Όνομα και επώνυμο μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2):
Τόπος γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος κατοικίας:
Αριθ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλέφωνο:
Οδός:

Αριθ.

Τ.Κ.

1

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (E-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986,
δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………., για την κατάθεση προσφοράς στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.
………/…πρόσκλησης …………..…………….. ότι:
•

Είμαι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

•

Δεν βρίσκομαι σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4412/2016.

•

Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.
4412/2016.

•

Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς.

•

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

•

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβα πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

•

Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου.

•

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

•

Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

•

Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.» για αναβολή ή
ακύρωση του διαγωνισμού.

•

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Πρέβεζα ……………………..………. (4)

Ο δηλών

…………………………..
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα που απευθύνεται η αίτηση.
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(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ε.03.4.1/31-10-2019

ΑΔΑ: ΨΓΛΣ46ΝΠΜ0-32Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥΑΕ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: ………………………..
Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………..

ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες του υποέργου 15: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου

Αρταίων»
»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΦΠΑ ΣΕ €

ΠΟΣΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)

Υπηρεσίες του υποέργου 15:
«Εκπόνηση
Σχεδίου
Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων»

Οικονομική προσφορά σε € (άνευ ΦΠΑ) ολογράφως:…..........................................................
ΦΠΑ σε € ολογράφως:……..........................................................................................................
Οικονομική προσφορά σε € (με ΦΠΑ) ολογράφως:…….............................................................

( Υπογραφή και σφραγίδα)
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