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Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας  
Τηλ.: 26930 31939 Φαξ: 26930 31959  
E-mail: fdks@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.strofylianationalpark.gr 
Πληροφορίες: Γεωργία Καραμπέρου - Ευθυμία Μαντζούτσου 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & 
Κυπαρισσιακού Κόλπου, 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύει. 

2. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κυρίως των άρθρων 118, 66 και 38. 

3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως ισχύει. 
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη  

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α’), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 
3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α’). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α 25/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

7. Την υπ’ αριθ. Απόφαση 27206/21-12-09 (ΦΕΚ 538/2009 ΥΟΔΔ) Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 52900/02-12-2004 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 
1942/Β’/2004), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 38562/09-09-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ 1541/Β’/2010). 

9. Tην υπ’ αριθ. 52897/02-12-2004  Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού 
Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 
1942/Β’/2004). 

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541 (ΦΕΚ Β’ 5951/29-12-2020) με την οποία εγκρίνεται ο 
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2021 του ΦΟΡΕΑ. 

11. Την υπ’ αριθ. 08/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9Μ46Μ9ΤΕ-ΦΣ4) Απόφαση της 1ης  Τακτικής Συνεδρίασης του 
Δ.Σ. Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού 
Κόλπου, σύμφωνα με την οποία κατανέμονται οι εγκεκριμένες πιστώσεις του οικονομικού 
προϋπολογισμού έτους 2021 του ΦΟΡΕΑ. 

12. Την υπ’ αριθ. 14/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΙΩ46Μ9ΤΕ-ΔΒΖ)  Απόφαση της 1ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, σύμφωνα με την 
οποία αποφασίζεται η εφαρμογή της διαγωνιστικής διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την 
προβλεπόμενη με την παρούσαπαροχή  υπηρεσιών.  

13. Την υπ’ αριθ. 19/01-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛΕ46Μ9ΤΕ-ΧΑΑ) Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ για τον «Ορισμό Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική Παραλαβή προμηθειών και 
υπηρεσιών που Ανατίθενται Απευθείας». 

14. Τα με ΚΩΔ. ΑΔΑΜ 21REQ008240514 Πρωτογενές Αίτημα και 21REQ008240724 Εγκεκριμένο  Αίτημα που 
αφορούν στην προκαλούμενη με το παρόν δαπάνη.   

Λάππα, 09/03/2021 
Αρ. Πρωτ.: 310 
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15. Την υπ’ αριθ. 289/04-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΙΟ46Μ9ΤΕ-ΞΑΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης όπως αυτή 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του ΦΟΡΕΑ (Α/Α 22) για την κάλυψη 
δαπάνης παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για το έτος 2021. 

16. Το γεγονός ότι η  προκαλούμενη η προκαλούμενη με το παρόν δαπάνη θα βαρύνει τις σχετικές 
πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2021 (ΚΩΔ. ΛΟΓ. 61.00.00) του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για παροχή 

υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & 
Κυπαρισσιακού Κόλπου, προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η περίοδος παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/12/2021. 

Αναλυτικότερα, αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας θα είναι :  
1. Επικουρία στην παροχή γνωμοδοτήσεων του Φορέα Διαχείρισης κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή ευθύνης 
του και γενικότερα στην επικουρία και εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. 
2. Έλεγχος νομιμότητας διαδικασιών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του Φορέα 
Διαχείρισης. 
3. Έλεγχος νομιμότητας τευχών διαγωνισμών που πρόκειται να προκηρύξει ο ΦΔ ενόψει της 
υλοποίησης εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
4. Υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών και ενστάσεων για προκηρυσσόμενους δημόσιους 
διαγωνισμούς. 
5. Επικουρία και εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας (ενδεικτικά άδειες προσωπικού, παροχή 
επιδομάτων, επικάλυψη αρμοδιοτήτων, μισθολογικά κλιμάκια, κ.λ.π). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι η υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας  
θα γίνεται με τους εξής τρόπους: 
1. Δια ζώσης, στους χώρους του Φορέα Διαχείρισης με την υποχρέωση αυτοπρόσωπης 
παρουσίας του συνεργάτη κατόπιν συνεννόησης με τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 
2. Μέσω τηλεφώνου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
3. Με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (email). 
4. Με ενδεχόμενη παρουσία του σε συνεδριάσεις του ΔΣ. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης : αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Διάρκεια σύμβασης : Από την ημερομηνία ανάθεσης έως και τις 31/12/2021. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν: 

1. Πτυχίο Νομικής (AEI της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής). 
2. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών 
συμβούλου νομικής  υποστήριξης. 
3. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο επαγγελματικό μητρώο (δικηγορικό σύλλογο). 
4. Εμπειρία σε θέματα εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και σύνταξης και 
ελέγχου τευχών δημοπράτησης δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών. 
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Παροχή Διευκρινίσεων  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Αρμόδιο Επικοινωνίας της Αναθέτουσας 
Αρχής για παροχή διευκρινήσεων και πληροφοριών επί της παρούσας πρόσκλησης μέχρι μία (1) 
ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών κατά τη διάρκεια των 
εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00 π.μ.– 14:30 μ.μ.. 

Τόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την έγγραφη σφραγισμένη προσφορά τους, μη εξαρτώμενη 
από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, Π.Ε.Ο Πατρών – Πύργου 
Λάππα Αχαΐας, Τ.Κ. 27052. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία 
19/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημέρες από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο συνοδευόμενες από την αίτηση 
υποβολής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου 
Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τα ακόλουθα :  

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, 

Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας Τ.Κ 27052 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 307/09-03-20212021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς: 19/03/2021, 12:00 π.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

 

Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

i. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 
παρούσας. 

ii. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο του 
προσφέροντος. 

iii. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης).  
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iv. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης άσκησης του νομικού επαγγέλματος του προσφέροντος 
ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, τα 
έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό 
πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς 
και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι 
εκπρόσωποι).   

v. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Νομικής (AEI της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής). 

vi. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας: προσκόμιση αντιγράφων σχετικών 
συμβάσεων, βεβαιώσεων, αποδεικτικών πληρωμής, κ.ά. 

vii. Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα 
IΙΙ της παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι 
μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή 
αρίθμηση. 

viii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων 
των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, πρόσφατης εκδόσεως. 

ix. Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος, πρόσφατης εκδόσεως. 

x. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος, πρόσφατης εκδόσεως. 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της Παρούσης.  

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές 
κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 
προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. 

Επιλογή Αναδόχου 

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από τον Πρόεδρο του ΦΔΥΚΣ & ΚΚ (άρθρα 118, 66 και 38 του  
Ν.4412/16) , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 
τιμής. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην προθεσμία που 
θα οριστεί, ο Φορέας δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 

Τρόπος πληρωμής 
Το συμβατικό τίμημα θα καταβάλλεται κατ’ αποκοπή αντίστοιχα με τις εκτελεσθέντες εργασίες. 

Ο ανάδοχος για την καταβολή του τιμήματος θα υποβάλλει έκθεση εκτελεσθέντων εργασιών. Θα 
ακολουθεί η παραλαβή των παραδοτέων σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης – από την 
επιτροπή παραλαβής του Φορέα και την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και στη 
συνέχεια η πληρωμή του αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή ή με 
ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομά του. Για όλες τις πληρωμές θα 
εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 
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τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Για την πληρωμή του ο 
ανάδοχος θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική ή/και ασφαλιστική 
ενημερότητα) εφόσον αυτά απαιτούνται κατά περίπτωση από το νόμο. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΦΟΡΕΑ οικ. 
Έτους 2021 (ΚΩΔ. ΛΟΓ. 61.00.00). ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 79111000-5 

Αρμόδιος επικοινωνίας: ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, Τηλ. :293031939, E-mail : fdks@otenet.gr  

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και 
στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & 
Κυπαρισσιακού Κόλπου : www.strofylianationalpark.gr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Νικόλαος Καραβάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :  
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ …………………………………………. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  
ΤΗΛ. :…………………………………………………… 
Ε- MAIL :……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που αφορούν στην υποβολή 
οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αριθ. 310/09-
03-2021 Πρόσκληση του Φορέα σας. 
 
 
 
 
 
 
Ο/ Η ΑΙΤΩΝ-ΟΥΣΑ 
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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): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείο
υ 
(Εmail): 

 

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 ότι:  
[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………………..,] για 
την κατάθεση προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 310/09-03-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 
2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. 
αριθμ. Πρωτ. 310/09-03-2021  Πρόσκληση. 
3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει. [σε περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία …………. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους 
αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του 
ίδιου νόμου]. 

Ημερομηνία:     /    /2021 
 

Ο Δηλών 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(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 
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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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

Ημερομηνία,    /   /2021 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

 
 ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου 
 
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:  
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Το Συνολικό Τίμημα της προτεινόμενης παρεχόμενης υπηρεσίας  ανέρχεται σε 

 (ολογράφως και αριθμητικά*) ………………………………………………… Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

και (ολογράφως και αριθμητικά*) ……………………………………………… Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και 

ανεπιφύλακτα. 

* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)  

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

  

 
 
 

Τόπος – Ημερομηνία: 
 
 
 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφέροντος: 
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