
 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 
Υπομέτρου 19.4 του Τοπικού Προγράμματος 
 

1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς 
 

Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 
του 1997 μετά από συνεργασία των φορέων του Ν. Αχαΐας, 
Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την παροχή 
εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού 
εταιρείας, τόσο της έδρας στα Καλάβρυτα όσο και του υποκαταστήματος στην Πάτρα.
 
Στοιχεία εταιρείας: 
ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, Καλάβρυτα, Τ.Κ. 25001 
Υπ/μα: Πατρέως 16, Πάτρα, Τ.Κ. 26221
Τηλ. 26920 24442-3, 2610 243042 
Φαξ 26920 24333 
e-mail: achaiasa@otenet.gr  
www.achaiasa.gr 

 

2. Αντικείμενο εργασίας - παραδοτέα
 
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η
τοποθέτησης (στο σύνολό τους), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ

Η.Υ. (HARDWARE)  

UPS  

ΟΘΟΝΗ Η.Υ. 
ΟΘΟΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 21

HEADSET  

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 
Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, 

Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα
Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

 +30-26920-24442-3, 2610-243042   FAX: +30
e-mail: achaiasa@otenet.gr, website: www.achaiasa.gr

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

CLLD/LEADER 2014-2020  

προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Υπομέτρου 19.4 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. 

είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 
του 1997 μετά από συνεργασία των φορέων του Ν. Αχαΐας, και έχει τη συνολική ευθύνη του Τοπικού 

-2020 στην περιοχή του Νομού Αχαΐας. 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την παροχή – πλήρη εγκατάσταση, του απαραίτητου μηχανολογικού 

εκσυγχρονισμού – ανανέωσης των υποδομών και την άρτια λειτουργία της 
εταιρείας, τόσο της έδρας στα Καλάβρυτα όσο και του υποκαταστήματος στην Πάτρα.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, Καλάβρυτα, Τ.Κ. 25001  

τρα, Τ.Κ. 26221 
 

παραδοτέα 

είναι η παροχή εξοπλισμού καθώς και οι απαραίτητες 
, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

I7 8GB RAM 
256 GB SSD 

1TB HDD 
WINDOWS 10 PRO 

1000 VA 
3ΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

ΟΘΟΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 21.5' ΟΘΟΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 21.5'

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

1 
 

: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα,  
: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα 

/97/4 
FAX: +30-26920-24333    

www.achaiasa.gr 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του 
στο πλαίσιο υλοποίησης του 

είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 
έχει τη συνολική ευθύνη του Τοπικού 

του απαραίτητου μηχανολογικού 
αι την άρτια λειτουργία της 

εταιρείας, τόσο της έδρας στα Καλάβρυτα όσο και του υποκαταστήματος στην Πάτρα. 

οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης - 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

6 

12 

ΟΘΟΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 21.5' 5 

 10 
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WEB CAMERA  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ  

WIRELESS ACCESS 
POINT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ACCESS POINT 

PRINTER 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ

 
Η παροχή – εγκατάσταση - τοποθέτηση
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Όλες οι εργασίες που θα προκύψουν για την εγκατάσταση 
αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Αναδόχου

Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται 
κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στην 
να συνεργαστεί με την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., για την ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών 
και την παροχή κατευθύνσεων που θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

 
Παραδοτέα: 
 Η.Υ. (HARDWARE) 6τμχ 
 UPS 12 τμχ 
 ΟΘΟΝΗ Η.Υ. 5 τμχ 
 HEADSET 10 σετ 
 WEB CAMERA 10 τμχ 
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 1 τμχ
 WIRELESS ACCESS POINT 1 
 PRINTER 1 τμχ 

 
3.Προϋπολογισμός  
 
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
11.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 
 
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση 
του έργου. 
 
4.Χρονοδιάγραμμα   

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του 
προγράμματος. 

Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το 
χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές των ανωτέρω ενεργειών πριν την οριστικοποίησή τους και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση σύμ
τροποποίηση του τιμήματος αυτής.  

5.Ενημέρωση – παραλαβή πρόσκλησης

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθεται στα γραφεία της ΑΧΑΪΑ 
στα Καλάβρυτα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, Τ.Κ. 25001, στο Υποκατάστημα στη
26221, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας
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HD 

2.5’ / 2TB 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ACCESS POINT  802.11 B/G/N 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER, USB ETHERNET WIFI

ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ 

τοποθέτηση όλου του ανωτέρω εξοπλισμού θα εγκριθεί από την 

οι εργασίες που θα προκύψουν για την εγκατάσταση – τοποθέτηση του ανωτέρω 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Αναδόχου. 

Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται 
κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στην ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., για την ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών 
και την παροχή κατευθύνσεων που θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

τμχ 
 τμχ 

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του 

έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το 
χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές των ανωτέρω ενεργειών πριν την οριστικοποίησή τους και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση σύμ

 

παραλαβή πρόσκλησης 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθεται στα γραφεία της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στην Έδρα 
: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, Τ.Κ. 25001, στο Υποκατάστημα στην 

26221, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.achaiasa.gr.   

2 
 

10 

1 

1 

WIFI, ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 

θα εγκριθεί από την ΑΧΑΪΑ-

τοποθέτηση του ανωτέρω εξοπλισμού 

Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται 
. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., για την ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών 
και την παροχή κατευθύνσεων που θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.  

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 

ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του 

έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το 
χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές των ανωτέρω ενεργειών πριν την οριστικοποίησή τους και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση σύμβασης), χωρίς 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στην Έδρα 
ν Πάτρα: Πατρέως 16, Τ.Κ. 
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6. Περιεχόμενο Προσφοράς – Τόπος & Χρόνος Υποβολής
 
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο
και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 
προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις :

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 Καλάβρυτα

«Να μην ανοιχθεί 

 
Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»).
 
I) Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :

1. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75
προσφέροντα ότι: 
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε 

πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την 

ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  (ΦΕΚ 75 Α), 
προσφέροντα ότι: 
 Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς. 
 Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγ

ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

 Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρε
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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Τόπος & Χρόνος Υποβολής 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα 
και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 
προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις : 

 
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για το έργο: 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4  
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

CLLD/LEADER 2014-2020  
 
 

ΠΡΟΣ: 
ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  

Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 25001 Καλάβρυτα 
 

ή 
 

Πατρέως 16, 26221 Πάτρα 
 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
 

Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
(«Υποφακέλους»). 

που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :

Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

έχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε 
πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. 
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου.

α που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την 
ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ. 
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της

για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς.  
Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία 
και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 

Η ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους 

που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι : 

με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

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

Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου. 

Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την 

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της ΑΧΑΪΑ-

με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  του 

καστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

ώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 



 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 

 Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 

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

 
3. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα :
 Προφίλ Αναδόχου 
 Πίνακας εκτέλεσης παρόμοιων έργων/ υπηρεσιών, όπως

(βλ. παρ. 7 Κριτήρια Αξιολόγησης και Διαδικασία Βαθμολόγησης)
 

4. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό του.         
Σε περίπτωση Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλου
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη 
νόμου από την προσκόμισή τους. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από τ
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την 
εξαίρεση αυτή.  
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

 
II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
εργασίας και των προδιαγραφών, η
Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει την εργασία και των μεθόδων ή / και 
σχετικά. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά

 Τα παραδοτέα, περιγραφή μοντέλων, τεχνικών χαρακτηριστικών, απόδοση, ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εργασίας.
 Τις προτεινόμενες διαδικασίες 

και διασφάλισης ποιότητας της εργασίας
 Την περίοδο εγγύησης των προσφερόμενων παραδοτέων.

 
III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου
στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

 Το εκτιμώμενο τίμημα των παραδοτέων
 Το ποσοστό επί της εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης συνολικά και ανά 

 
Η προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι σε 
και η συνολική τιμή – κόστος της προσφοράς ανά
αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, 
υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. 
οι προσφερόμενες τιμές απορρίπτονται.

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται 
14:30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΑΧΑΪΑ 
Φωτήλα, Τ.Κ.25001, ή στο υποκατάστημα 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη.
 
 

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

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

Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα :

Πίνακας εκτέλεσης παρόμοιων έργων/ υπηρεσιών, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.
(βλ. παρ. 7 Κριτήρια Αξιολόγησης και Διαδικασία Βαθμολόγησης) 

Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 

Σε περίπτωση Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη 
νόμου από την προσκόμισή τους.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει 
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης της 
, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος 

Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει την εργασία και των μεθόδων ή / και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει 
σχετικά. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά: 

, περιγραφή μοντέλων, τεχνικών χαρακτηριστικών, απόδοση, ιδιαίτερα 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εργασίας. 
Τις προτεινόμενες διαδικασίες παροχής, εγκατάστασης, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου 
και διασφάλισης ποιότητας της εργασίας. 
Την περίοδο εγγύησης των προσφερόμενων παραδοτέων. 

) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη 
ορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται 

στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα τα 

των παραδοτέων συνολικά και ανά παραδοτέο,  
Το ποσοστό επί της εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης συνολικά και ανά 

Η προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται ξεχωριστά η τιμή προ ΦΠΑ καθώς 
κόστος της προσφοράς ανά παραδοτέο. Η συνολική τιμή προσφοράς πρέπει να 

αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, 
υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια 

πορρίπτονται. 

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι την 31/05/2018
στα κεντρικά γραφεία της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στα Καλάβρυτα

στο υποκατάστημα στην Πάτρα, Πατρέως 16, Τ.Κ. 26221. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 

Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα : 

αυτά αναφέρονται στην παρούσα. 

Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 

ν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη 

ην προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει 
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα. 

που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης της 
οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος 

εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει 

, περιγραφή μοντέλων, τεχνικών χαρακτηριστικών, απόδοση, ιδιαίτερα 

, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου 

περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη 
, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται 

στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα τα 

Το ποσοστό επί της εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης συνολικά και ανά παραδοτέο, 

και να αναγράφεται ξεχωριστά η τιμή προ ΦΠΑ καθώς 
. Η συνολική τιμή προσφοράς πρέπει να 

αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, 
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια 

8 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
στα Καλάβρυτα, Αγ. Αλεξίου & Ασημ. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη. 



 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 

7.Κριτήρια αξιολόγησης και Διαδικασία Βαθμολόγησης
 
O διαγωνισμός θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά
με τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

1. Τεχνική Προσφορά 
Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγηση των κριτηρίων συμφώνως προς
τον κατωτέρω πίνακα: 
 

Α/Α 

1 Τεχνική αξιοπιστία του προσφέροντος και παρεχόμενη υποστήριξη 
 
- Αντίστοιχες παραδόσεις τελευταίας 3ετίας (
- Δομή επιχείρησης, οργάνωση, τεχνικός εξοπλισμός, στελέχωση, κλπ. 

(βαθμ. από 1-3) 
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, συντήρηση, ύπαρξη πιστοποιητικών 

ποιότητας, εξυπηρέτηση σε βλάβες, εγγύηση, κλπ. (
(Βλέπε  Άρθρο 6) 

2 Χρόνος παράδοσης 
3 Ποιότητα τεχνικών χαρακτηριστικών προσφερόμενου εξοπλισμού 

(Βλέπε Πίνακα Μηχανολογικού
 

 
Οι τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται από το ένα (1) έως το δέκα (10) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο 
τελικός βαθμός βάσει των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας.
 

2. Οικονομική Προσφορά 
α. Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά με 
 
                                ΟΑ = ΧΟΠ/ΟΠΔ  x 100
 
Όπου:   ΟΑ = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς διαγωνιζομένου
           ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων
           ΟΠΔ = Οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου
 
β. Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.
 
 
3. Συνολική Αξιολόγηση 
 
α. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με τον τύπο:
 
                                Β = 0,80 (ΤΑ) + 0,20 (ΟΑ)

 
Όπου:   Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του διαγωνιζομένου
           ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου
                   (Βλέπε ανωτέρω παρ. 1)
           ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου
                  (Βλέπε ανωτέρω παρ. 2)
 
β. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός
δεκάτου της μονάδας. 
 

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

7.Κριτήρια αξιολόγησης και Διαδικασία Βαθμολόγησης 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγηση των κριτηρίων συμφώνως προς

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Τεχνική αξιοπιστία του προσφέροντος και παρεχόμενη υποστήριξη  

Αντίστοιχες παραδόσεις τελευταίας 3ετίας (βαθμ. από 1-3) 
, οργάνωση, τεχνικός εξοπλισμός, στελέχωση, κλπ. 

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, συντήρηση, ύπαρξη πιστοποιητικών 
ποιότητας, εξυπηρέτηση σε βλάβες, εγγύηση, κλπ. (βαθμ. από 1-4) 

Ποιότητα τεχνικών χαρακτηριστικών προσφερόμενου εξοπλισμού  
Μηχανολογικού Εξοπλισμού  – Άρθρο 2) 

Συνολική Βαθμολογία ΤΑ 

Οι τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται από το ένα (1) έως το δέκα (10) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο 
των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας. 

. Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά με 

ΟΑ = ΧΟΠ/ΟΠΔ  x 100 

Όπου:   ΟΑ = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς διαγωνιζομένου 
ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων
ΟΠΔ = Οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου 

. Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. 

. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με τον τύπο:

Β = 0,80 (ΤΑ) + 0,20 (ΟΑ) 

αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 
ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 

(Βλέπε ανωτέρω παρ. 1) 
ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 

αρ. 2) 

. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός
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κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, 

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγηση των κριτηρίων συμφώνως προς 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

, οργάνωση, τεχνικός εξοπλισμός, στελέχωση, κλπ. 30 

30 

40 

100 

Οι τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται από το ένα (1) έως το δέκα (10) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο 

. Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά με τον τύπο: 

ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων 

. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με τον τύπο: 

. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός 



 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 

γ. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό
αξιολόγησης Β. 

 
 

8. Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης
 
Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνική 
από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

Β. Ο Ανάδοχος θα συνάψει κοινή σύμβαση 

Γ. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από 
την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.. 

Δ. Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω 
έργου, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης 
Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Λαμπροπούλου 
Έλενα (τηλ. 26920 – 24442-3). 
 
 
 
 

 

  
 
 

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό

Υπογραφή Σύμβασης 

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνική – οικονομική άποψη προσφορά, μετά 

επιτροπής. 

Ανάδοχος θα συνάψει κοινή σύμβαση με την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.. 

την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από 

διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω 
περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης 

2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Λαμπροπούλου 

Για την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος της Ε.ΔΠ. CLLD/LEADER  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ 

Δήμαρχος Καλαβρύτων 
 

 
 

 

6 
 

. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό 

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΑΧΑΪΑ-
οικονομική άποψη προσφορά, μετά 

του αποτελέσματος, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από 

διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω 
περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Λαμπροπούλου 


