INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
& ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση :
T.K :
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. Ταχυδρομείο:

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.10.12 15:06:31
EEST
Reason:
Location: Athens

Πάτρα,

ΑΔΑ: 6ΞΔΟΟΡ1Φ-5ΣΨ

12.10.2017

Αρ. Πρωτ.: 254496

N.E.O. Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Θ. Κουνάβη-Πέττα
2613 623607
2610 423421
dkounavi@4863.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για εκτέλεση
αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία
και δασικές εκτάσεις στην χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, έτους
2017
CPV: 45111100-9
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔ/ΠΔΕΙ) προκειμένου να
προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων για την εκτέλεση
αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές
εκτάσεις στην χωρική επικράτειά της κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ), για το έτος 2017, συνολικού Προϋπολογισμού 24.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για απ' ευθείας
ανάθεση έργου μετά από δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, καλεί τους υποψήφιους αναδόχους που
ενδιαφέρονται να εγγραφούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση, χρησιμοποιώντας το συνημμένο
υπόδειγμα, στη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου (Διεύθυνση: Αθηνών 105, Τ.Κ. 265 04 Ρίο
Πατρών, τηλέφωνο 2613613600 και τηλεομοιοτυπία 2613613639), είτε αυτοπροσώπως, είτε
ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 245909/04.10.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΓΠΟΡ1Φ-ΟΔ5, ΑΔΑΜ
17REQ002067555, α/α Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής: 78519) απόφαση δέσμευσης
πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της ΑΔ/ΠΔΕΙ.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. φωτοαντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά
Μητρώα (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή από πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ και
2. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
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Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με
κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ
ΑΙΓΙΑΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017»
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όσους διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή1 (ψηφιακή
υπογραφή) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο (σε μορφή *.zip ή *.rar) στη διεύθυνση
dntech2@apd-depin.gov.gr. O φάκελος θα περιέχει τα αρχεία σε μορφή *pdf και ειδικά την σχετική
αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένες.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την έντυπη ή ψηφιακή υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ορίζεται η 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00μμ, ήτοι 20 μέρες από την ημέρα της δημοσίευσης.

Η συντάκτρια
Ημ/νία: 12.10.2017

Η προϊστ. Τμήματος
Ημ/νία: 12.10.2017

Θ. Κουνάβη-Πέττα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με β. Α’

Ν. Σπηλιώτη
ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με β. Α’

Ο Συντονιστής της ΑΔ/ΠΔΕΙ

Ν. Παπαθεοδώρου

Επισυνάπτονται:
1. Υπόδειγμα Αίτησης
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Κοινοποίηση
1)Γραφείο Συντονιστή
2)Γραφεία Γεν. Διευθυντών
3)Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
4) Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Φορέα μας)
5) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
6)Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών & Πληρωμών

1

Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι η μόνη ηλεκτρονική υπογραφή που υπέχει θέσης ιδιόχειρης τόσο στο
ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Για να έχει αντίστοιχη ισχύ με την ιδιόχειρη θα πρέπει ο χρήστης να χρησιμοποιεί
ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης, τα οποία να καλύπτουν τις απαιτήσεις (OID) της ΠΠ1.
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ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Επώνυμο : …………………………………….
Όνομα : ……………………………………….

Παρακαλώ

όπως

με

εγγράψετε

στον

Κατάλογο

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων στην κατηγορία έργου
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων

Όνομα πατρός : ………………………………
Διεύθυνση : …………………………………….
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Εκδούσα
Αρχή :
…………….………………………………………….

κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και
δασικές εκτάσεις στην χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν
εισαγγελικών παραγγελιών του Φορέα σας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Α.Φ.Μ. : ………………………………………….
ΔΟΥ:………………………………………………..

Στην παρούσα επισυνάπτω:
 Υπεύθυνη Δήλωση

Ειδικότητα:……………………………………..

 αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ) ή

Τάξη Πτυχίου:………………………………….

 βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων/

Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ/ ΕΕΤΕΜ:
………………………………………………………..

Νομαρχιακών Μητρώων ή
 πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

Αριθμός ΜΕΕΠ ή έγγραφής στα
Νομαρχιακά Μητρώα ή Μελετητικού
Πτυχίου:…………………………………………..
Δ/νση- Στοιχεία Έδρας (Οδός & Αριθμός,
ΤΚ./ Πόλη):
………………………………………………………..

(τόπος/ημερομηνία)

Ο
Αιτών

Τηλέφωνο (Σταθερό/ Κινητό) :
………………………………………………………..
Fax : ………………………………………….
email : ………………………………………….

(σφραγίδα / υπογραφή)

ΘΕΜΑ : Αίτηση ενδιαφέροντος
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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):

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(3),

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

Τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ για να συμμετάσχω στον ετήσιο κατάλογο υποψήφιων αναδόχων για το 2017 στην
κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπως αυτή αναφέρεται στην πρόσκληση, είναι αληθή.

(4)
Ημερομηνία: …… ……….20……
Ο – Η Δηλ.

(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 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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