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Ιωάννινα, 10 Αυγούστου 2022 

Αριθμ.Πρωτ.: 451 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος σταθμών 

καταμέτρησης επισκεπτών Γεωπάρκου Βίκου-Αώου» 

 

Η Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») 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. 4013/2011 (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. Την από 03.06.2022 Προγραμματική Σύμβαση με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την «ανάδειξη γεωτόπων και γεωλογικών σχηματισμών και 

αξιολόγηση της επισκεψιμότητας σε γεώτοπους και τοπία υψηλής αισθητικής αξίας του Γεωπάρκου 

Βίκου-Αώου». 

4. Το υπ’αριθμ. 421/26.7.2022 πρωτογενές αίτημα έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια, εγκατάσταση 

και λειτουργία συστήματος σταθμών καταμέτρησης επισκεπτών στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO 

Βίκου-Αώου. 

5. Την υπ’αριθμ. 453/29.7.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για την 

έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος δαπάνης, της διαδικασίας ανάθεσης και των όρων διακήρυξης 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

 

Προσκαλεί τον οικονομικό φορέα: 

• S.A.S. Sports Events Management,  

Αγίου Γεωργίου 51, 2540 Λευκωσία, Κύπρος  

e-mail: sportsdirector@sas-sports.com; sotirismavros@gmail.com  

 

http://www.epirussa.gr/
mailto:h.papaioannou@epirussa.gr
mailto:telis@epirussa.gr
mailto:sportsdirector@sas-sports.com
mailto:sotirismavros@gmail.com
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να υποβάλλει προσφορά έως την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της 

Εταιρείας (Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, Τ.Κ. 453 32, Ιωάννινα, γραφείο Γραμματείας). 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.epirussa.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση υπηρεσίας: 

Αναθέτουσα Αρχή «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.») 

Έργο Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος σταθμών καταμέτρησης 

επισκεπτών Γεωπάρκου Βίκου-Αώου 

Διαδικασία ανάθεσης Απευθείας ανάθεση 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

Συνολικός προϋπολογισμός 

έργου 

Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) χωρίς ΦΠΑ  

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 στα γραφεία της 

«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (Πλατεία Πύρρου &  Μιχαήλ Αγγέλου 1, Ιωάννινα, 

Τ.Κ. 45332, γραφείο Γραμματείας) 

Δημοσιότητα Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.epirussa.gr και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-1-2023, με δυνατότητα 

παράτασης  

 

 

Αντικείμενο του έργου: 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη συστήματος καταμέτρησης των επισκεπτών 

του Γεωπάρκου Βικου-Αώου, με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών καταμετρητών σε 

επιλεγμένα σημεία που σχετίζονται με γεώτοπους και γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, όπως οι 

χαράδρες του Βίκου και του Αώου και οι Δρακόλιμνες Τύμφης και Σμόλικα. 

Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία μετρητών επισκεψημότητας με αισθητήρα υπέρυθρης παθητικής 

ακτινοβολίας. 

Θα τοποθετηθούν καταμετρητές υπαίθρου σε οκτώ (8) διαφορετικά σημεία που βρίσκονται πάνω στα 

κύρια πεζοπορικά μονοπάτια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μονοπάτια που διασχίζουν τη χαράδρα του 

Βίκου ή και τις διακλαδώσεις της, τη χαράδρα του Αώου, καθώς και εκείνα τα μονοπάτια που 

κατευθύνονται προς τις Δρακόλιμνες Τύμφης και Σμόλικα ή οδηγούν σε θέσεις θέασης, όπως η θέση 

Οξυά (πέτρινο δάσος) Μονοδενδρίου κά. 

Οι καταμετρητές υπαίθρου θα είναι διπλής κατεύθυνσης, ώστε να αναγνωρίζεται η κατεύθυνση κίνησης 

των επισκεπτών.  Θα είναι τοποθετημένοι σε κέλυφος από άθραυστο ανακυκλώσιμο υλικό και θα 

τοποθετηθούν σε σημεία ώστε να είναι κατά το δυνατόν ελάχιστα ή και καθόλου ορατοί από το κοινό.  

Παραπλεύρως θα τοποθετηθεί σε ειδικό φρεάτιο μέσα στο έδαφος μηχανισμός συλλογής της 

πληροφορίας (εγκέφαλος). Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα σε κεντρική μονάδα υπολογιστή και θα είναι ορατά και επεξεργάσιμα με τη βοήθεια ειδικού 

λογισμικού.  

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους καταμετρητές είναι τα εξής: 

http://www.epirussa.gr/
http://www.epirussa.gr/
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• Αυτόματη καταγραφή της διέλευσης ανθρώπων 

• Αυτόματη καταγραφή της κατεύθυνσης διέλευσης (In-Out) 

• Καταγραφή ημέρας και ώρας για κάθε περιστατικό 

• Καταγραφή δεδομένων αναφορικά με τον καιρό (θερμοκρασία, υγρασία) 

Με τη χρήση του λογισμικού θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων, ώστε, πέρα από 

αυτόν καθεαυτό τον αριθμό επισκεπτών στη διάρκεια του έτους, να είναι δυνατή η εξακρίβωση και των 

εξής: 

• Οι χρονικές περίοδοι του έτους με αυξημένη ή περιορισμένη επισκεψιμότητα. 

• Οι χρονικές περίοδοι εντός του μήνα, εβδομάδας, ημέρας, ώρας και ενός τετάρτου της ώρας, με 

αυξημένη ή περιορισμένη επισκεψιμότητα. 

• Η συσχέτιση της επισκεψιμότητας με βάση τις καιρικές συνθήκες, με τη βοήθεια επιπρόσθετου 

λογισμικού. 

Η ακρίβεια στην καταμέτρηση θα είναι τουλάχιστον 95%.  Η καταμέτρηση θα εξασφαλίζεται για όλες 

ανεξαιρέτως τις καιρικές συνθήκες (έως -40C). 

Οι καταμετρητές υπαίθρου θα είναι 100% αδιάβροχοι και θα εξασφαλίζουν 10 χρόνια αδιάλειπτης 

λειτουργίας της μπαταρίας. 

 

Παραδοτέα 

• Σύστημα καταμέτρησης επισκεπτών στο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου, που περιλαμβάνει την προμήθεια  

των κατάλληλων μηχανημάτων, την συναρμολόγηση και την προσαρμογή τους (εγκατάσταση) στα 

συγκεκριμένα σημεία που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο και την έναρξη 

της λειτουργίας τους. 

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει σε 8 (οκτώ) επιλεγμένα σημεία: 

− Οκτώ (8) μετρητές με τεχνολογία υπέρυθρης παθητικής ακτινοβολίας, εύρος μονοπατιού 100 

εκατοστά, με καταμέτρηση της κατεύθυνσης (In - Out). 

− Οκτώ (8) φρεάτια για τοποθέτηση ηλεκτρονικού εγκεφάλου των παραπάνω μετρητών εντός του 

εδάφους. 

• Εφάπαξ απόκτηση και χρήση σχετικού λογισμικού για την συγκέντρωση και επεξεργασία των 

δεδομένων της επισκεψιμότητας. 

• Εφάπαξ απόκτηση και χρήση λογισμικού συσχέτισης επισκεψιμότητας με καιρικές συνθήκες. 

• Εκπαίδευση προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση των ανωτέρω λογισμικών. 

 

Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων 

ευρώ (25.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί από την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της «ΗΠΕΙΡΟΣ 

Α.Ε.» και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την 

«ανάδειξη γεωτόπων και γεωλογικών σχηματισμών και αξιολόγηση της επισκεψιμότητας σε γεώτοπους 

και τοπία υψηλής αισθητικής αξίας του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου». 

 

Διαδικασία ανάθεσης - Κριτήριο ανάθεσης 

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλλει την προσφορά με το 

χαμηλότερο κόστος. 
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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 προσφέροντος πέραν 

του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει της τιμής της προσφοράς του. 

4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προσφέρων 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 «ΗΠΕΙΡΟΣ 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 Ι, στην οποία να δηλώνουν ότι: 

• Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

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

• Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

• Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς. 

• Αποδέχονται 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. 

• Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

• Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 

«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

• Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

2. Φορολογική Ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

4. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

5. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
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Υποβολή προσφορών: 

Ο φάκελος κάθε 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 ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» 

 

Οικονομική προσφορά για την υπηρεσία 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος σταθμών καταμέτρησης επισκεπτών 

Γεωπάρκου Βίκου-Αώου» 

 

«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. Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν 

τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης θα απορρίπτονται.  Αντίστοιχα για εκείνους τους υποψηφίους 

που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, η επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές με 

φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς. Με βάση την τελική κατάταξη 

των προσφορών, ως ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

3. Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω έργου 

σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του έργου. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) 

(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 (2): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  

Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και επώνυμο πατέρα:  

Όνομα και επώνυμο μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης (3):  

Τόπος γέννησης:  

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλέφωνο:  

Τόπος κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.  Τ.Κ.  

Αριθ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (E-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 

του Ν.1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ως νόμιμος εκπρόσωπος τ…  …………………………………., για την κατάθεση 

προσφοράς στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.  451/10.08.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος σταθμών καταμέτρησης επισκεπτών Γεωπάρκου Βίκου-Αώου» 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 «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για 

αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

• Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

 

……………….., …/…/…… 

 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα 

 

 

………………………………… 

 
(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, 

όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα που απευθύνεται η αίτηση. 

(3) Αναγράφεται ολογράφως. 

(4) 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: ……………………………………………… 

Τόπος, ημερομηνία: ……………………………………………… 

 

 

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος σταθμών καταμέτρησης επισκεπτών 

Γεωπάρκου Βίκου-Αώου» 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ €  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΦΠΑ ΣΕ € 

ΠΟΣΟ ΣΕ €  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση 

συστήματος σταθμών καταμέτρησης 

επισκεπτών Γεωπάρκου Βίκου-Αώου» 

  

 

 

 

Σύνολο    

 

 

Οικονομική προσφορά σε € (χωρίς ΦΠΑ) ολογράφως: ….................................................................... 

ΦΠΑ σε € ολογράφως: …….............................................................................................................. 

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

 

 

 (Υπογραφή και σφραγίδα) 

 




