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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο του έργου 
DigiPlace (URBACT III APN) 

  

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Δήμου Τρικκαίων, «e-Τrikala Α.Ε», θα προβεί 
στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου “DigiPlace-
Digital Innovation for Cities” του ευρωπαϊκού προγράμματος Urbact lll, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 18.352,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 
14.800€ + 24% ΦΠΑ 3.552,00€). 

Η διαδικασία θα γίνει με  απευθείας ανάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της e-
Trikala A.E., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 
120 & 379 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) όπως ισχύουν σήμερα.Το 
κύριο αντικείμενο σύμβασης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου είναι: 

 Σύνταξη και αποστολή η Αναφορών Προόδου και προετοιμασία φακέλων 
πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής. 

 Συμμετοχή στις Εταιρικές Συναντήσεις Συντονισμού του έργου (διαδικτυακές ή με 
φυσική παρουσία). 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Δράσης (διαδικτυακές ή με φυσική 
παρουσία). 

 Εκπόνηση του Integrated Action Plan. 
 Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής Εταίρο για την εκπόνηση του Integrated 

Action Plan Report. 
 Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής Εταίρο για την εκπόνηση του Mid Term 

Reflection προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. 
 Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής Εταίρο για την εκπόνηση του Final Report 

προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. 
 Παρακολούθηση υλοποίησης του Σχεδίου Δημοσιότητας (Communication Plan) του 

έργου.  
 Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του έργου με σχετικές πληροφορίες. 
 Εμπλουτισμός των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του έργου με στοιχεία, 

φωτογραφίες και κείμενα. 
 Εκπόνηση σχετικών άρθρων, βίντεο και λοιπών ενεργειών διάχυσης.   

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 13/05/2022 και μπορεί να παραταθεί εφόσον 
παραταθεί το έργο στο σύνολο του. 
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Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με τη μορφή εξαμηνιαίων αναφορών 
πεπραγμένων στις ημερομηνίες: 31/05/2021, 30/10/2021 και 13/05/2022.  

Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνεται ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και 
αποδεικτικών εξόφλησης όλων των κρατήσεων υποχρεώσεων του αναδόχου κι αφού 
προηγηθεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την e-Trikala A.E.  

H Τεχνική Έκθεση καθώς και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα 
στο διαδίκτυο: www.e-trikala.gr  

 Παρακαλούμε, όπως υποβάλετε την προσφορά σας  σύμφωνα με το υποδείγμα, έως  
31/1/2021 και ώρα 13:00, στην e-Trikala A.E., Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη, Ισόγειο, τηλ. 
2431022899,  e-mail: xtsavlos@e-trikala.gr , όπου και θα γίνει η αποσφράγιση. 

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου “DigiPlace-Digital Innovation for 
Cities” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact lll 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ενδεικτική 
τιμή 

Προσφερόμενη 
τιμή 

1 

Δράσεις Διαχείρισης 
Έργου-Project Partner 
External Expertise Project 
Coordination 

1 
Κατ΄ 

αποκοπή 
3.000,00€  

2 
Δράσεις Δημοσιότητας-
Expertise Communication 

1 
Κατ΄ 

αποκοπή 
11.800,00€  

Σύνολο:  

ΦΠΑ (24%):  

Γενικό Σύνολο:  

Μαζί με την προσφορά υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς επίσης και τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.    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 3 μήνες πριν  από την ημέρα  υποβολής του 
«άρθρο 43, παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019  (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-219)». 
 
           ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του  ν. 1599/86, που θα  συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση,  στην οποία θα 
δηλώνεται ότι:  δεν υπάρχει  εις  βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

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

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), 

γ)  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 

 Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου. 

2.   Φορολογική  Ενημερότητα, (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 
(αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές) 

4. Συμπληρωμένo τo συνημμένo έντυπo προσφοράς 

 
   

 
 
 
 

Για την e-Trikala A.E. 
 
 
 
 

Οδυσσέας Ράπτης 
Διευθύνων Σύμβουλος 
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