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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή 
ιστοσελίδας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας. 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

12/02/2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L57/17). 

2. Την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13/07/2021 για την έγκριση 
της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 
10152/21,ST10152/21ADD1). 

3. Το Νόμο 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των 
Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.» (Α΄ 135). 

4. Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά 
το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021). 

5. Το π.δ. 70/2021 (Α’ 161) «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 

μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

6. Το π.δ. 71/2021 (Α’ 162) «Διορισμός Υπουργού & Υφυπουργού, Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 

και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 27). 
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9. Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και τω Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 

4498). 

10. Την υπ’ αριθ. 120141/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης με θέμα «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Την υπ’ αριθ. 124507/25-11-2020 (Β΄ 5228) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Επιτελικής   

Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας». 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4662 – 26/05/2022 εισηγητικό για την «Εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών 

Τεχνικής Βοήθειας ΕΔ ΕΣΠΑ» 

13. Την υπ. αριθ. πρωτ. 163415 ΕΞ 2021 - 21/12/2021 Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Τεχνική 

Βοήθεια των Δράσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ 

ΤΑ 5158870) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

14. To πρωτόγεννές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ 22REQ011139833/2022-08-25 της ΕΔ ΕΣΠΑ του Yπουργείου 

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  

15. Το εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ 22REQ011140358/2022-08-25 της ΕΔ ΕΣΠΑ του Yπουργείου 

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

16. Τις ανάγκες τις ΕΔ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την εύρυθμη 

λειτουργία της. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τον οικονομικό φορέα Allweb Solutions – Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ με διακριτικό τίτλο “Allweb Solutions 
SA” η οποία εδρεύει στην Χαλκίδα οδός Δημοσθένους Βασιλείου 7 Τ.Κ. 34100, με ΑΦΜ.: 094312867 και ΔΟΥ: 
ΦΑΕ Χαλκίδας, να υποβάλλει προσφορά για την κατασκευή ιστοσελίδας (portal) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 
που ακολουθούν για το έργο «Κατασκευή ιστοσελίδας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας» σύμφωνα με το αρ.118α και το αρ.120 παρ.3 του Ν.4412/2016.  
 
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κρίνει σκόπιμη την 
συνεργασία με τον συγκεκριμένο υποψήφιο ανάδοχο διότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία 
και εξειδίκευση για την εν λόγω υπηρεσία. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στη σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδας (portal) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και θα περιέχει όλη τη βασική πληροφορία που αναζητείται από 
τους χρήστες. Ο διαδικτυακός τόπος θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας, τις 
αρχές ευχρηστίας και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για δημόσιους τόπους από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε αντίστοιχα έργα εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών φορέων.  
Οι στόχοι του έργου είναι:  

1. Η ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, δοκιμή, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

του νέου διαδικτυακού τόπου. 
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2. Η μετάπτωση των υφιστάμενων ψηφιακών δεδομένων και εγγράφων στη βάση δεδομένων του νέου 

διαδικτυακού τόπου.  

3. Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των χρηστών και διαχειριστών του νέου διαδικτυακού 

τόπου.  

4. Η δίμηνη πιλοτική λειτουργία του νέου διαδικτυακού τόπου. 

 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός δυναμικού διαδικτυακού χώρου προβολής, ενημέρωσης και 

διαλειτουργικότητας των χρηστών. Η ιστοσελίδα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις 

σχεδιασμού διαδικτυακών τόπων με μινιμαλιστική προσέγγιση σχεδιασμού και μορφοποίησης και με έμφαση 

στην προσέγγιση ανάπτυξης “mobile first”, ενώ οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την γλώσσα 

διεπαφής με την πύλη η οποία θα διατίθεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως τις 30/06/2023, με δυνατότητα χορήγησης παράτασης χωρίς επιπλέον 
αμοιβή. 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1ο Παραδοτέο - έως 31/10/2022: Μελέτη Εφαρμογής και Σχεδίαση Συστήματος & Ανάπτυξη Διαδικτυακού 

Τόπου  

2ο Παραδοτέο - έως 31/12/2022: Δίμηνη Πιλοτική Λειτουργία Διαδικτυακού Τόπου  

3ο Παραδοτέο - έως 30/06/2023: Εξαμηνιαία υπηρεσία φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης (με έναρξη από 

το πέρας των ανωτέρω παραδοτέων) 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης θα πραγματοποιείται από την αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΤΑ 053 με κωδικό 
2021ΤΑ05300002 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού του έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες σε 
σχέση με την εκτέλεση του έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις, φόρος εισοδήματος και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο 
σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία 
οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ 
αφορμής αυτών.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 

Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση θα έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της 
συνολικής αμοιβής και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει. 
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Η αμοιβή θα καταβληθεί μετά την πιστοποίηση της ορθής και προσήκουσας εκτέλεσης του κάθε παραδοτέου 
και την έκδοση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων  παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και την προσκόμιση των προβλεπόμενων από τον νόμο 
παραστατικών και δικαιολογητικών από μέρος του Αναδόχου ως ακολούθως: 

1. 70% με την οριστική παραλαβή του 1ου παραδοτέου  

2. 20% με την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου 

3. 10% με την οριστική παραλαβή του 3ου παραδοτέου  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Λ. Κηφισιάς 37-39, 15123 Μαρούσι, εντός 5 
εργάσιμων ημερών ήτοι Πέμπτη 01/09/2022 από την κοινοποίηση της παρούσας. 
 
Η προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που 
πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που  καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «προσφορά» η επωνυμία της 
αναθέτουσας αρχής «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»,  ο 
τίτλος του έργου, η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) και  τα  
στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:  

Α. Δικαιολογητικά 
1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), του Προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του, με την 
οποία δηλώνεται ότι: 

α) έλαβε γνώση της πρόσκλησης και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους 
β) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης 
γ) δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, 
δ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως ισχύει)  
δ) Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές ο προσφέρων είναι οι εξής:………... 
ε) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (κύριας και επικουρικής)  
3. Φορολογική Ενημερότητα, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την αρμόδια αρχή 
του κράτους, σε ισχύ, για κάθε νόμιμη χρήση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 
ενήμερος για τα χρέη του στη φορολογική διοίκηση 
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4. Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα και η νομιμοποίηση 
των εκπροσώπων του. 

• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

• Εάν ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση - φυσικό πρόσωπο : 
φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το 
μητρώο (TΑΧΙSnet) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 
 
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο (αρ. 80, παρ 12, Ν.4412/2016): 
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73, (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) 
εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους, 
β) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά 
με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών 
προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους. 
 

Β. Οικονομική προσφορά 
Η Οικονομική προσφορά (ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του και να διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ, (χωρίς 
Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α).  
Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του 
προσφέροντος για την πλήρη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή κρατήσεων υπέρ 
τρίτων, και φόρου εισοδήματος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν 
υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια 
ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από τον 
προσφέροντα. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου και εφόσον η Αναθέτουσα 
Αρχή κρίνει ότι είναι αποδεκτή στο σύνολό της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης η 
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει και αποστέλλει την απόφαση απευθείας ανάθεσης στον Ανάδοχο. 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 
Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του  Ν.4412/2016 
όπως ισχύει.  
 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί, στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://www.civilprotection.gr/el/espa-epiteliki 

 
 
 
 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης  

και Πολιτικής Προστασίας 
    

   Παντελής Κοροσιάδης 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τιμές σε €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Εκτιμώμενη 

Τιμή  (€) 
(Με Φ.Π.Α.) 

Προσφερόμενη τιμή (€) 
 

(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Προσφερόμενη τιμή 
(€) 

 
(Με Φ.Π.Α.) 

1 

Παροχή υπηρεσίας για την 
κατασκευή ιστοσελίδας της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας  

5.000,00 

 
……….. 

(αριθμητικώς) 

 
……….. 

(αριθμητικώς) 

 
…….. 

(ολογράφως) 

 
…….. 

(ολογράφως) 

 
 

 
                                                                                                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
                                                                                                      (υπογραφή  - σφραγίδα) 
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