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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παιαηά  Δζληθή Οδφο Παηξψλ - Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

Σει.: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πιεξνθνξίεο: Αξεηή Εαραξνπνχινπ 

 
 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

επηζηεκνληθνύ εμνπιηζκνύ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.4 θαη ηνπ 

παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.8 ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» κε 

Κσδηθό ΟΠ 5033024 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014 – 2020». 

 

O ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. ην λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. ην λφκν 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηνλ Ν. 4328/2015 (ΦΔΚ 51/Α/14-05-2015) θαη ηνλ Ν. 4331/2015 (ΦΔΚ 69/Α/2-7-2015) θαη 
ηζρχεη,  

3. ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ην λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

5. ηελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

6. ην λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

7. ην λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

8. ην λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

9. ην λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

10. ην λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

Λάππα, 15/11/2019 
Αξ. Πξση.: 1203 

 
 

mailto:fdks@otenet.gr
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11. ην π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

12. ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, 

13. ηελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

14. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

15. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  

ηεο 17εο/12/2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

ηακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006», 

16. ηε κε αξ. πξση. 110427/ΔΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β/1.11.2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

γηα ηελ Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ 

Β΄1822) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο 

Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε κε αξ.84528/ΔΤΘΤ 606 (ΦΔΚ 2706/Β/1.8.2017) θαη ηζρχεη, 

17. ηελ ππ’ αξίζκ. Απφθαζε 27206/21-12-2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ 

«πγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - 

ηξνθπιηάο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

18. ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη 

Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ  (ΦΔΚ 1942/Β/29.12.2004), 

19. ηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

20. ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ, 

κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

21. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/9722/2559/31-12-2018 Τ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 6064/31-12-2018), 

κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ ΦΟΡΔΑ, 

22. ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΓΑ: ΦΠΟΦ465ΥΗ8-ΜΒ) 

Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033024 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 – 2020», 

23. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 59419/04-06-2019 Απφθαζε Τπ. ΟΗΚ. ΑΝ./ΓΓΓΔ-ΔΠΑ/ΓΓΓΔ/ΓΓΔ/Σκ. 

Καηάξηηζεο Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ, πεξί έγθξηζεο έληαμεο ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2019, ζηε ΑΔ 2751 ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ 

ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ κε 

θσδηθφ έξγνπ 2019Δ27510024 (ΑΓΑ: Χ1ΝΡ4650Η8-ΧΑ2), 

24. ηελ ππ’ αξηζ. 03/27-06-2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο Γ πεξί επηθαηξνπνίεζεο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην πνζφ ηηο εγθεθξηκέλεο πίζησζεο ΑΔ 275/1 

(ΚΧΓΗΚΟ ΔΡΓΟΤ2019Δ27510024), 

25. ην κε θσδ. ΑΓΑΜ 19REQ005733239 Πξσηνγελέο Αίηεκα, & 19REQ005735084 Δγθεθξηκέλν 

Αίηεκα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζεζε ηνπ ΦΟΡΔΑ λα πξνβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, 

26. ηελ ππ’ αξηζ. 14/02-09-2019 Απφθαζε ηεο 5εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο Γ πεξί έγθξηζεο ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, 

27. ηελ κε αξηζκ. 15.1/27-06-2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ 

πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ΤΜΔΠΔΡΑΑ, 

28. ηελ ππ’ αξηζ. 2/27-06-2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΗΜ) ηνπ Τπνέξγνπ 1 

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΓ» ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 

5033024 θαη θσδηθφ Α 2019Δ27510024 ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020, 

29. ην γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δαπάλε βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο 

πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 (ΚΧΓ. ΛΟΓ. 14.09 θαη 64.98.05) ηνπ 

ΦΟΡΔΑ κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (23 & 24) ζρεηηθά, 

 

 

αο θαιεί λα ππνβάιεηε ζθξαγηζκέλε έγγξαθε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα επηζηεκνληθνχ 

εμνπιηζκνχ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.4 θαη ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.8 

ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 5033024 θαη θσδηθφ 

Α 2019Δ27510024 ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020 θαη ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο κε 

ΑΓΑΜ19REQ005733239. 

 

Ζ ζθξαγηζκέλε έγγξαθε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα Πξφζθιεζε έσο θαη ηελ 25ε /11/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 π.κ. 
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πλνπηηθά ηνηρεία ηεο ππό Αλάζεζε Πξνκήζεηαο 

Σίηινο Πξάμεο ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 
ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ 
ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ 
ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ 

Κσδηθφο ΟΠ Πξάμεο 5033024 

Δίδνο χκβαζεο  χκβαζε Πξνκήζεηαο 

Υξνληθή δηάξθεηα 
πινπνίεζεο 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

Πξνυπνινγηζζείζα 
δαπάλε 

Σκήκα 1: «Πξνκήζεηα δπν (2) ηειεζθφπησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
πξνζνθζάικησλ θαθψλ θαη ηξίπνδσλ)»: 
8.000,00 € (κε ΦΠΑ 24%) 
6.451.61 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 
Σκήκα 2: «Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) θηαιηψλ» : 
1.500,00 € (κε ΦΠΑ 24%) 
1.209,68 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 
Σκήκα 3: «Πξνκήζεηα κηαο (1) θσηνγξαθηθήο κεραλήο»: 
1.000,00 € (κε ΦΠΑ 24%) 
806,45 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 
Σκήκα 4: «Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) trial θακεξψλ»: 
2.000,00 € (κε ΦΠΑ 24%) 
1.612,90 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 
πλνιηθά: Σκήκα 1, 2, 3, θαη 4 
12.500,00 (κε ΦΠΑ 24%) 
10.080,64 (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Ζκεξνκελία: 25/11/2019 Ζκέξα: Γεπηέξα 
Ώξα: 12:00 

Σφπνο δηελέξγεηαο Γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ 
ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΗΑ Σ.Κ. 
27052  

CPV Σκήκα 1: 38635000-5, Σκήκα 2: 38633000-1, Σκήκα 3: 38651000-3, 
Σκήκα 4: 32333000-6 

Πξνυπνινγηζκφο πνπ 
βαξχλεη 

Π.Γ.Δ. , ΑΔ 275/1 
Κσδ. Α 2019Δ27510024 

Υξεκαηνδφηεζε: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, κέζσ ηνπ Σακείνπ πλνρήο (Σ) ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. 
«ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2014-2020 απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔ: 2019Δ27510024 

Γηάξθεηα ηζρχνο 
πξνζθνξψλ 

Γηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ 

Κξαηήζεηο Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή πξνκεζεηψλ ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Παξαιαβή ΟΡΗΣΗΚΖ Παξαιαβή 
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Πιεξνθνξίεο: ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 
ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 
Δζληθή Οδφο  Παηξψλ - Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  
Σει: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959 
Email: fdks@otenet.gr 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  

Η πξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.4 
«Παξαθνινύζεζε νξληζνπαλίδαο (εθηόο νξηδνληίνπ)» θαη ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.8 
«Σνπνζέηεζε θακεξώλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 
ηζαθαιηνύ» ηνπ Τπνέξγνπ 1 πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) ηκήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

1.  Σκήκα 1: Πξνκήζεηα δπν (2) ηειεζθόπησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηξίπνδσλ θαη 
πξνζνθζάικησλ θαθώλ) 

2.  Σκήκα 2: «Πξνκήζεηα ηξηώλ (3) θηαιηώλ» 

3.  Σκήκα 3: «Πξνκήζεηα κηαο (1) θσηνγξαθηθήο κεραλήο» 

4.  Σκήκα 4: «Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) trial θακεξώλ» 

 

Οη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

Σκήκα 1: Πξνκήζεηα δπν (2) ηειεζθόπησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πξνζνθζάικησλ θαθώλ 
θαη ηξίπνδσλ), πξνυπνινγηζκνχ 8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  
 
Σα Σειεζθφπηα ηχπνπ γσληαθήο εθηξνπήο 45 κνηξψλ, νη πξνζνθζάικηνη θαθνί θαη ηα ηξίπνδα ζα 
πξέπεη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 
Πίλαθαο 1: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο ηειεζθνπίνπ γσληαθήο εθηξνπήο 45 κνηξώλ. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΣΗΛΔΚΟΠΙΩΝ ΣΤΠΟΤ 
ΓΩΝΙΑΚΗ ΔΚΣΡΟΠΗ 45 
ΜΟΙΡΩΝ 

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  Πιήζνο κνλάδσλ  2   

2.  ψκα ηειεζθνπίνπ κε 
αληηθεηκεληθφ θαθφ δηακέηξνπ 95 
mm 

ΝΑΗ   

3.  Δηδηθή επίζηξσζε θαθψλ 
ρξσκαηηθήο δηφξζσζεο 
(απνρξσκαηηθφ, fluoride, high 
definition ή παξφκνην) 

ΝΑΗ   

4.  Πιήξσζε ζπζθεπήο κε άδσην ΝΑΗ   

mailto:fdks@otenet.gr
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5.  Αδηάβξνρν ΝΑΗ   

6.  Διάρηζηε απφζηαζε εζηίαζεο 4,8m   

7.  Να πεξηιακβάλεηαη ζήθε 
κεηαθνξάο 

ΝΑΗ   

8.  Να πεξηιακβάλνληαη θαπάθηα 
θαθψλ, 
θαζαξηζηηθά θαθψλ θαη ινπξάθη 
αλάξηεζεο 

ΝΑΗ   

9.  Να πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο 
ρξήζεο  

ΝΑΗ   

10.  Δγγχεζε 10 έηε 
ηνπιάρηζηνλ 

  

 
Πίλαθαο 2: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο πξνζνθζάικησλ θαθώλ γηα ην ηειεζθόπην ηνπ πίλαθα 
1. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  Πιήζνο κνλάδσλ 2   

2.  Πξνζνθζάικηνο θαθφο zoom πνπ 
λα παξέρεη 30 - 70 κεγεζχλζεηο 
ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεζθφπην 
ηνπ πίλαθα 1 

ΝΑΗ   

3.  Δηδηθή επίζηξσζε θαθψλ 
ρξσκαηηθήο δηφξζσζεο 
(απνρξσκαηηθφ, fluoride, high 
definition ή παξφκνην) 

ΝΑΗ   

4.  Ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ην 
ηειεζθφπην ηνπ πίλαθα 1 

ΝΑΗ   

5.  Να πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο 
ρξήζεο  

ΝΑΗ   

6.  Δγγχεζε 10 έηε 
ηνπιάρηζηνλ 

  

 
Πίλαθαο 3: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο ηξίπνδσλ γηα ην ηειεζθόπην ηνπ πίλαθα 1. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΡΙΠΟΓΩΝ 
ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ  

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  Πιήζνο κνλάδσλ  2   

2.  Διάρηζην χςνο 140 εθαηνζηά κε 
δπλαηφηεηα επηπιένλ χςνπο (15 
έσο 20 εθαηνζηά) 

ΝΑΗ   

3.  Να δηαζέηεη θεθαιή ηχπνπ video 
κε δπλαηφηεηα αξηζηεξήο, δεμηάο, 
πάλσ θαη θάησ θίλεζεο 

ΝΑΗ   

4.  Σν ζχζηεκα ηξηπφδνπ θεθαιήο λα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη 
φξγαλν παξαηήξεζεο 
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(ηειεζθφπην) θαη’ ειάρηζηνπ 
βάξνπο 3.5 Kg 

5.  Τιηθφ θαηαζθεπήο: αινπκίλην ΝΑΗ   

6.  Δγγχεζε 2 έηε 
ηνπιάρηζηνλ 

  

 

Σκήκα 2: «Πξνκήζεηα ηξηώλ (3) θηαιηώλ», πξνυπνινγηζκνχ 1.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ. 

Σα θηάιηα ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, αδηάβξνρα πνπ λα δηαζέηνπλ κηα ζηεγαλή, 
γεκηζκέλε κε αέξην αδψηνπ θαηαζθεπή, πνπ εκπνδίδεη ηελ ζφισζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε. Σα θηάιηα 
ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 4.  

Πίλαθαο 4: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο γηα ηα θηάιηα. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΙΑΛΙΩΝ   ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  Πιήζνο κνλάδσλ  3   

2.  Δπαγγεικαηηθά θηάιηα, θαηάιιεια 
γηα παξαηήξεζε νξληζνπαλίδαο 

ΝΑΗ   

3.  Μεγέζπλζε 10x ΝΑΗ   

4.  ψκα γεκάην κε άδσην γηα 
αδηαβξνρνπνίεζε/πξνζηαζία 
νκίριεο/θαη πξνζηαζία απφ ηε 
ζθφλε 

ΝΑΗ   

5.  Πξίζκαηα BaK 4 πςεινχ δείθηε 
δηάζιαζεο γηα θσηεηλέο, επθξηλείο 
εηθφλεο έσο ηηο άθξεο 

ΝΑΗ   

6.  Δξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφο ΝΑΗ   

7.  Δπίζηξσζε UV θαη δηφξζσζε 
θάζεο 

ΝΑΗ   

8.  Ρπζκηδφκελα πξνζνθζάικηα γηα 
άλεηε παξαθνινχζεζε ζέκαηνο 

ΝΑΗ   

9.  Μεγάιν, θεληξηθφ θνπκπί εζηίαζεο 
γηα γξήγνξε θαη εχθνιε εζηίαζε 

ΝΑΗ   

10.  Δλζσκαησκέλε δηφξζσζε 
δηφπηξαο γηα απηφλνκε ξχζκηζε 
φξαζεο 

ΝΑΗ   

11.  Βάξνο: πεξίπνπ έσο 660 γξ ΝΑΗ   

12.  Γηάκεηξνο αληηθεηκεληθνχ θαθνχ 
42 mm 

ΝΑΗ   

13.  εκείν πιεζηέζηεξεο εζηίαζεο 3 
κ. 

ΝΑΗ   

14.  Με Οπηηθή επίζηξσζε Πιήξεηο 
πνιιαπιέο επηζηξψζεηο 
/Δπίζηξσζε 

ΝΑΗ   
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15.  Δγγχεζε  2 έηε 
ηνπιάρηζηνλ 

  

 

Σκήκα 3: «Πξνκήζεηα κηαο (1) θσηνγξαθηθήο κεραλήο», πξνυπνινγηζκνχ 1.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα 5.   

Πίλαθαο 5: Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ 
ΣΤΠΟΤ COMPACT 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  Πιήζνο κνλάδσλ  1   

2.  Αλάιπζε Megapixel 16 MP   

3.  Οπηηθφ Zoom 125 x   

4.  ηαζεξνπνίεζε Δηθφλαο NAI   

5.  Δλζσκαησκέλν Flash NAI   

6.  Viewfinder (θφπεπηξν) ΝΑΗ   

7.  Μέγεζνο Οζφλεο 3,2 "   

8.  Αλαθιηλφκελε Οζφλε ΝΑΗ   

9.  Σχπνο Αηζζεηήξα CMOS   

10.  Μέγεζνο Αηζζεηήξα 1/2.3   

11.  Δπηινγέο ISO 100 - 6400   

12.  Autofocus (AF) ΝΑΗ   

13.  Γηάθξαγκα (Aperture - f/) 2.8 - 8.0   

14.  Focal Length Range 4.3 - 539 mm   

15.  Focal Length Range (35 mm 
equivalent) 

24 - 3000 mm   

16.  Focus Range 30 cm - 
infinity 

  

17.  Αλάιπζε Δηθφλσλ 4608 x 3456 
pixels 
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18.  Format Δηθφλσλ JPEG, RAW 
(NRW) 

  

19.  Video FPS 30 fps   

20.  Format Video MP4 (Video: 
H.264/MPEG-
4 AVC, Ήρνο: 
ζηεξενθσληθφ
ο AAC) 

  

21.  Σχπνη θάξηαο κλήκεο SD, SDHC, 
SDXC 

  

22.  πλδέζεηο Bluetooth, 
HDMI, USB, 
WiFi 

  

23.  Γηάξθεηα Μπαηαξίαο 
(Φσηνγξαθίεο) 

250   

24.  Να πεξηιακβάλεηαη ηζάληα 
κεηαθνξάο 

ΝΑΗ (θαηά 
πξνηίκεζε 
αδηάβξνρε) 

  

25.  Να πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο 
ρξήζεο 

ΝΑΗ   

26.  Δγγχεζε  2 έηε 
ηνπιάρηζηνλ 

  

 

Σκήκα 4: «Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) trial θακεξώλ», πξνυπνινγηζκνχ 2.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Οη απηφκαηεο θαηαγξαθηθέο κεραλέο (trial cameras) θαη ν ινηπφο ζπλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο άγξηαο δσήο ζην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηηο αθφινπζεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 6.  
 
 

Πίλαθαο 6: Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο απηόκαηεο θαηαγξαθηθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο 
(trial cameras). 

 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ 
(Trial cameras) θαη ινηπόο 
ζπλνδεπηηθόο 

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  Πιήζνο κνλάδσλ  4   

2.  Μέγεζνο αηζζεηήξα θάκεξαο:  8 MegaPixel 
(MP) 
ηνπιάρηζηνλ 

  

3.  Λήςε εηθφλαο θαη βίληεν ζε εκέξα 
θαη λχθηα 

ΝΑΗ   

4.  Γηάξθεηα ιήςεο video  ηνπιάρηζηνλ 
γηα 1 min (60 
sec) 
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5.  Υξφλνο ελεξγνπνίεζεο – 
απφθξηζεο θάκεξαο (trigger time):  

1 sec   

6.  Δπξεία δψλε αλίρλεπζεο θίλεζεο ΝΑΗ   

7.  Διάρηζηε απφζηαζε αλίρλεπζεο 
θίλεζεο:  

10 κέηξα   

8.  Τπέξπζξν Flash IR LED ΝΑΗ   

9.  Διάρηζην εχξνο Flash IR LED:  10 κέηξα   

10.  Λεπηνκέξεηεο εηθφλαο - video:  Έγρξσκα ηελ 
εκέξα, 
αζπξφκαπξα 
ηε λχρηα 

  

11.  Αλάιπζε video  Σνπιάρηζηνλ 
640Υ480 

  

12.  Πεξηνδηθή πξνγξακκαηηδφκελε 
ιήςε εηθφλαο θαη video   

ΝΑΗ   

13.  Καηαγξαθή εκεξνκελίαο, ψξαο 
θαη ζεξκνθξαζίαο (πξναηξεηηθά) 
ζε θάζε θσηνγξαθία 

ΝΑΗ   

14.  Κάξηα κλήκεο ηχπνπ SD (λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη κηα γηα θάζε 
θάκεξα) 

ηνπιάρηζηνλ 
16 GB  

  

15.  Πιεθηξνιφγην εηζαγσγήο 
παξακέηξσλ κε νζφλε lcd-tft 

ΝΑΗ   

16.  Θχξα USB (λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θαιψδηα 
ζχλδεζεο γηα θάζε θάκεξα) 

ΝΑΗ   

17.  κπαηαξηέο ηχπνπ AA ε ΑΑΑ 
(επαλαθνξηηδφκελεο) ε ιηζίνπ (λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη 8 κπαηαξηέο 
γηα θάζε θάκεξα) 

ΝΑΗ   

18.  δηάξθεηα δσήο κπαηαξηψλ ζε 
αλακνλή (stand by mode)  

ηνπιάρηζηνλ 5 
κήλεο 

  

19.  Δμσηεξηθή ζήθε αδηάβξνρε θαη ζε 
ρξψκαηα παξαιιαγήο 
(camouflage) (λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα θάζε 
θάκεξα) 

ΝΑΗ   

20.  Γπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο 
ζπζθεπήο (password) 

ΝΑΗ   

21.  Κιείδσκα εμσηεξηθήο ζήθεο κε 
θιεηδαξηά 

ΝΑΗ   

22.  Μεραληζκφο πξφζδεζεο ζε 
δέλδξα (π.ρ. δψλε) ξπζκηδφκελεο 
δηάζηαζεο (π.ρ. δψλε) (λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα θάζε 
θάκεξα) 

ΝΑΗ   

23.  Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο  -20 έσο θαη 
60 

ν
C 

  

24.  Πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα 
δηεζλή ε/ θαη επξσπατθά ε/ θαη 
εζληθά πξφηππα 

ΝΑΗ   
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25.  Δγγχεζε  ηνπιάρηζηνλ 
ελφο (1) έηνπο 

  

26.  Δγρεηξίδην ρξήζεο  ΝΑΗ   

 

2. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Σα παξαδνηέα ειέγρνληαη θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ε νπνία 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ παξαιαβήο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ παξάδνζε ησλ 

ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη νξηζηηθά θαη εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Με ην σο άλσ 

πξαθηηθφ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο εηζεγείηαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά απφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο.  

3. Πξνϋπνινγηζκόο  

Σν πξνυπνινγηδφκελν πνζφ γηα ηηο παξαπάλσ πξνκήζεηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ: 

Α/Α Πεξηγξαθή  Πνζό ρσξίο ΦΠΑ ζε 

€ 

Πνζό κε ΦΠΑ ζε € 

1 Σκήκα 1: «Πξνκήζεηα δπν (2) 

ηειεζθφπησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηξίπνδσλ 

θαη πξνζνθζάικησλ θαθψλ)» 

6.451.61  8.000,00  

2 Σκήκα 2: «Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) 

θηαιηψλ»  

1.209,68 1.500,00 

3 Σκήκα 3: «Πξνκήζεηα κηαο (1) 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο» 

806,45 1.000,00 

4 Σκήκα 4: «Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) 

trial θακεξψλ» 

1.612,90 2.000,00 

5 πλνιηθά: Σκήκαηα 1, 2, 3, θαη 4 10.080,64 12.500,00 

 

Σν πξνυπνινγηδφκελν πνζφ γηα ηηο παξαπάλσ πξνκήζεηεο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ 

& ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ». Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ .Α.Δ. 

22019Δ27510024. 
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4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν εθάπαμ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, ηα νπνία ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

ην αλσηέξσ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ακνηβέο θαη δαπάλεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ρσξίο νπδεκία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έζησ θαη εμ 

επηγελφκελεο αηηίαο. Δπίζεο, ζην αλσηέξσ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, φπσο θαη φιεο νη εηζθνξέο θ.ιπ. πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα απαηηεζνχλ: 

1. Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

2. Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, εθφζνλ απαηηείηαη. 

4. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαιχπηεηαη απφ επηρνξήγεζε πνπ ιακβάλεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απφ άιιν θνξέα, ε πιεξσκή δελ ζα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ ζα θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

5. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ – ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά κε 

ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο (πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο). 

6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θξαγηζκέλν Φάθειν.  

6.1. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ Δπσλπκία θαη ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

Γηα ην ηκήκα 1: 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 1203/15.11.2019 ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
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ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

Σκήκα 1: «Πξνκήζεηα δπν (2) ηειεζθόπησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηξίπνδσλ θαη 
πξνζνθζάικησλ θαθώλ)»  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ψξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο: 25-11-2019, 12:00 π.κ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηφθνιιν. 

 

Γηα ην ηκήκα 2: 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 1203/15.11.2019 ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

Σκήκα 2: «Πξνκήζεηα ηξηώλ (3) θηαιηώλ» 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ψξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο:25-11-2019, 12:00 κ.κ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηφθνιιν. 

 

Γηα ην ηκήκα 3: 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 1203/15.11.2019 ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

Σκήκα 3: «Πξνκήζεηα κηαο (1) θσηνγξαθηθήο κεραλήο»  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ψξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο: 25-11-2019, 12:00 κ.κ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηφθνιιν. 

 

Γηα ην ηκήκα 4: 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδόο  Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  
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ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 1203/15.11.2019 ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

Σκήκα 4: «Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) trial θακεξώλ» 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ψξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο:25-11-2019, 12:00 κ.κ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηφθνιιν. 

 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα έλα ή θαη πεξηζζόηεξα 

ηκήκαηα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη γηα θάζε ηκήκα ζα θαηαηεζεί μερσξηζηόο θάθεινο πξνζθνξάο. 

6.2. Ο Φάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

α) Τπεύζπλε Γήισζε (ηεο παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά) 

(επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα I ηεο παξνχζεο).  

β) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

εθπξνζψπεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην λνκηθφ πξφζσπν, απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνςήθηνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ 

δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο (λφκηκνη εθπξφζσπνη).  

γ) πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ησλ ειάρηζησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ εθάζηνηε 

ηκήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 1 «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ 

ΠΡΟΚΛΖΖ» ηεο παξνχζαο. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψζεη ηνπο πίλαθεο ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά.  

δ) Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην 

Παξάξηεκα IΗ ηεο παξνχζεο). ιεο νη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη 

κνλνγξαθεκέλεο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα θαη λα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε.  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο 

παξνχζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη:  

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ παξέρεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Παξνχζεο.  

2. ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο θαη φιεο νη εηζθνξέο 

θ.ιπ. πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

3. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 

 



                                         
 

ειίδα 15 απφ 28 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα άξζξα 118, 66 θαη 38 ηνπ  Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α147/2016) 
«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ). 
 
8. ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαηηζέκελσλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ Αλάδνρν απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ 
ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ βάζεη ηνπ Ν. 4412/2016 (απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 
ηνπ πξνζθέξνληνο ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ 
πξνζθέξνληνο). 

πλεκκέλα: 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Τπεύθσνη Δήλωζη. 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Οικονομικής Προζφοράς 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τέδιο ύμβαζης 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ο Πξφεδξνο 

 

Νηθφιανο Καξαβάο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παξάξηεκα Ι 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ
(1)

: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

λνκα:  Δπψλπκν:  

λνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

λνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 

 

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(3) 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη:  

[ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: Χο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο…………………………………………………..,] γηα 

ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο ζην πιαίζην ηεο ππ. αξηζκ. Πξση. 1203/15.11.2019 Πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Δπηζηεκνληθνχ Δμνπιηζκνχ – Σκήκα … «…………» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΤΠΟΔΡΓΟ 1 (ΤΜΔΠΔΡΑΑ) ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ 

1. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ πνπ απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο, καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

2. Γεζκεχνκαη πσο ζα εθηειέζσ ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ. αξηζκ. 

Πξση. 1203/15.11.2019 Πξφζθιεζε. 

3. Γελ εκπίπησ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 1 θαη 2 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηζρχεη. [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: ε εηαηξεία …………. δελ εκπίπηεη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ηνπ αξ. 73 παξ. 2 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη θαη θαλέλα απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηή, δελ εκπίπηνπλ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ]. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ζκεξνκελία:     /    /2019 
 

Ο Γειψλ 
 

 
(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «πνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παξάξηεκα ΙΙ 

Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 

Ζκεξνκελία,    /   /2019 
 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ – ΣΜΖΜΑ …... «………………» ζηα 
πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο Πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ κε Κσδηθφ ΟΠ 5033024 
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 – 

2020». 

 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή – Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & 
Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ 

 

ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλάδνρνπ:  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σν πλνιηθφ Σίκεκα ηεο πξνηεηλφκελεο πξνκήζεηαο: Σκήκα … «………….» αλέξρεηαη ζε 
(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά*) ……………… Δπξψ πιένλ ΦΠΑ θαη (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά*) 
………………… Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη δειψλσ σο ππνςήθηνο φηη έρσ ιάβεη 
γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

* ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθνχ θαη νινγξάθσο ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ 
ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΔ ΦΠΑ) 

  

Άιιεο ππεξεζίεο/πξνκήζεηεο πνπ 
παξέρεη ν ππνςήθηνο ρσξίο δαπάλε: 

 

 

 

Σόπνο – Ηκεξνκελία 

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 
 
 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΣΜΗΜΑ … : «……………», ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ Π.3.4 Ή/ΚΑΙ Π.3.8 ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 

ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» ΣΟΤ ΤΜΔΠΔΡΑΑ ΜΔ ΚΩΓΙΚΟ ΟΠ 5033024 

 

 

  
«………….. ………………… ………..…….» 

αμίαο …….. € (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη ……… € (κε 24% Φ.Π.Α.) 
 



  
 

ειίδα 20 απφ 28 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
ΤΜΒΑΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

 
  

ην Λάππα Ν. Αραταο….ζήκεξα……….κεηαμχ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ:  

1) Σν Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & 

Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ» κε έδξα ην Λάππα Αραΐαο (Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ-Πχξγνπ, 

Λάππα Αραΐαο 27052) κε Α.Φ.Μ. 099196238 (Γ.Ο.Τ. Γ΄ΠΑΣΡΧΝ), θαινχκελνο ζην εμήο 

«Αλαζέηνπζα Αξρή», λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνο, ζχκθσλα κε ην Νφκν 4519/2018 θαη ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 27206/29-12-09 (ΦΔΚ 538/ΤΟΓΓ/29-12-09), απφ ηνλ θ. Νηθφιαν Καξαβά 

Πξφεδξν ηνπ Γ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ 

Κφιπνπ, θαη 

2) Ο….. δε ηεο/ηνπ….., πνπ εδξεχεη………… λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο/λνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο απφ………….δπλάκεη ηνπ……θαινχκελν/λε ….ράξηλ ζπληνκίαο «Ο Αλάδνρνο»,  

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. ην λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. ην λφκν 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνλ Ν. 4328/2015 (ΦΔΚ 51/Α/14-05-2015) θαη ηνλ Ν. 4331/2015 (ΦΔΚ 69/Α/2-7-2015) θαη ηζρχεη,  

3. ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ην λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

5. ηελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

6. ην λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

7. ην λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

8. ην λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
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9. ην λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

10. ην λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

11. ην π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

12. ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, 

13. ηελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

14. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, 

θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

15. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 

17εο/12/2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ ηακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, 

ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006», 

16. ηε κε αξ. πξση. 110427/ΔΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β/1.11.2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

γηα ηελ Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ 

Β΄1822) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ 

απφθαζε κε αξ.84528/ΔΤΘΤ 606 (ΦΔΚ 2706/Β/1.8.2017) θαη ηζρχεη, 

17. ηελ ππ’ αξίζκ. Απφθαζε 27206/21-12-2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ 

«πγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - 

ηξνθπιηάο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

18. ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη 

Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ (ΦΔΚ 1942/Β/29.12.2004), 

19. ηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  
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20. ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ, 

κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

21. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/9722/2559/31-12-2018 Τ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 6064/31-12-2018), 

κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ ΦΟΡΔΑ, 

22. ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΓΑ: ΦΠΟΦ465ΥΗ8-ΜΒ) 

Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033024 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 – 2020», 

23. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 59419/04-06-2019 Απφθαζε Τπ. ΟΗΚ. ΑΝ./ΓΓΓΔ-ΔΠΑ/ΓΓΓΔ/ΓΓΔ/Σκ. 

Καηάξηηζεο Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ, πεξί έγθξηζεο έληαμεο ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2019, ζηε ΑΔ 2751 ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ 

ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ κε 

θσδηθφ έξγνπ 2019Δ27510024 (ΑΓΑ: Χ1ΝΡ4650Η8-ΧΑ2), 

24. ηελ ππ’ αξηζ. 03/27-06-2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο Γ πεξί επηθαηξνπνίεζεο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην πνζφ ηηο εγθεθξηκέλεο πίζησζεο ΑΔ 275/1 (ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΡΓΟΤ2019Δ27510024), 

25. ηα κε θσδ. ΑΓΑΜ 19REQ005733239 Πξσηνγελέο Αίηεκα, & 19REQ005735084 Δγθεθξηκέλν 

Αίηεκα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζεζε ηνπ ΦΟΡΔΑ λα πξνβεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή 

ππεξεζηψλ, 

26. ηελ ππ’ αξηζ. 14/2-9-2019 Απφθαζε ηεο 5εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο Γ πεξί έγθξηζεο ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, 

27. ηελ κε αξηζκ. 15.1/27-6-2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ 

αθνξά ζηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ζηα πιαίζηα ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ, 

28. ηελ ππ’ αξηζ. 2/27-06-2019 Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΗΜ) ηνπ Τπνέξγνπ 1 

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΓ» ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 

5033024 θαη θσδηθφ Α 2019Δ27510024 ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020, 
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29. ηελ ππ’ αξηζ. …. Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: …) φπσο απηή θαηαρσξήζεθε κε α/α 

…. ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ ΦΟΡΔΑ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο 

αλάγθεο.  

30. ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 1203/15.11.2019 Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ΦΟΡΔΑ. 

31. ηελ αξηζ. …. πξνζθνξά ηνπ ……. 

32. ην γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δαπάλε βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο 

πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 (ΚΧΓ. ΛΟΓ. 14.09 θαη 64.98.05) ηνπ 

ΦΟΡΔΑ κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ………. 

 

πκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα:  

 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ – Σκήκα …. : 

«………….» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.4 «Παξαθνινχζεζε νξληζνπαλίδαο (εθηφο 

νξηδνληίνπ) ή/θαη ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.3.8 «Σνπνζέηεζε θακεξψλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηζαθαιηνχ» ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΦΓ».  

 

Άξζξν 2 

Γηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα (ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο), νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 3 

Σίκεκα 

Ζ ζπλνιηθή αμία γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ … επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη …€ κε ΦΠΑ 

24% (...........επξψ). Σν αλσηέξσ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ δαπάλε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα θαιπθζεί απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο: 14 «ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ –ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ  ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ 

(ΣΑ)» 2014-2020, ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ, ζηα πιαίζηα ηεο αξηζ. 4552/20-5-2019 (ΑΓΑ: ΦΠΟΦ465ΥΗ8-

ΜΒ) Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδ.Α2019Δ27510024 γηα ηελ 
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πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 1 «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΣΟΠΟΤ 

ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΓ». Ζ δαπάλε γηα ηε ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε ΚΑ: 

ΑΔ 275/1 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο.  

 

Άξζξν 4 

Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ε νπνία εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016.  

 

Άξζξν 5 

Σξόπνη πιεξσκήο 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί θαηφπηλ ηεο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο Δπηζηεκνληθνχ Δμνπιηζκνχ – Σκήκα …: «…………….». 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ Σξάπεδαο, κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ην άξζξν 200 παξ. 4 θαη 6 ηνπ Ν.4412/2016 λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ θαηαβνιή ηεο παξαπάλσ ακνηβήο ζα γίλεη νξηζηηθά θαηφπηλ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

παξαιαβήο ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ζα παξαθξαηεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαη θφξνη. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο 

απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ αθνξά ζην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

219 ηνπ λ.4412/2016. 

β) Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαιχπηεηαη απφ επηρνξήγεζε πνπ ιακβάλεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή απφ άιιν θνξέα, ε πιεξσκή δελ ζα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ ζα θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο 

δαπάλεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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Άξζξν 6 

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

Άξζξν 7 

Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο ή εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη είλαη κφλνο ππεχζπλνο έλαληη θάζε Αξρήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, απνθιεηνκέλεο θάζε ζρεηηθήο επζχλεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ζχκβαζεο. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθπιεξψλεη αθξηβφρξνλα θαη πξνζεθφλησο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο κε βάζε ην ηίκεκα πνπ 

ζπκθσλείηαη ζηελ παξνχζα, πνπ ζα παξακείλεη ζηαζεξφ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

δχλαηαη λα κεηαβιεζεί. ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, νη 

νπνηνηδήπνηε θφξνη θαη θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιν έμνδν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

     

Άξζξν 8 

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 Ν. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Οπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, αθχξσζε, παξαίηεζε ή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο δελ ζα είλαη ηζρπξή, παξά κφλν εάλ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ.  
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Άξζξν 9  

 Αλσηέξα Βία 

1. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ, εάλ ε παξάιεηςε απηή είλαη ζπλέπεηα επέιεπζεο γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, 

σο ηέηνησλ λννπκέλσλ γεγνλφησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ησλ κεξψλ θαη ηα 

νπνία αληηθεηκεληθά δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηξαπνχλ νχηε κε ηελ επίδεημε άθξσο εμεηδηαζκέλεο 

επηκέιεηαο. 

2. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη φκσο λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ αθφηνπ εθδεισζνχλ 

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηελ ζπληζηνχλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απαληήζεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή 

ηνπ αηηήκαηνο. 

3. Ζ επέιεπζε γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ζα παξαηείλεη απηφκαηα ηελ ζχκβαζε γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί κε αλψηαην φξην παξάηαζεο ζε εμήληα (60) κέξεο. Δθφζνλ ε δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο 

αλσηέξαο βίαο ππεξβεί ηηο εμήληα (60) κέξεο, ε ζχκβαζε ιχεηαη αδήκηα θαη γηα ηα δχν κέξε.  

 

 

Άξζξν 10  

Δθρώξεζε ύκβαζεο – Γηθαησκάησλ 

Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή κέξνο απηήο θαη/ή 

νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαη/ή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξγνιαβίαο), ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο νπνηαζδήπνηε σο άλσ εθρψξεζεο, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο ζα δεζκεχνπλ θαη ηνλ αλαθεξφκελν ηξίην, αθφκε θαη εάλ απηφο δελ ηνπο έρεη ξεηά 

απνδερζεί. 

 

Άξζξν 11  

Καηαγγειία – Λύζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα χκβαζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, αδεκίσο γηα απηή, ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

I. Ο Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε, παξά ηελ πξνο 

ηνχην φριεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ιεο νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο είλαη νπζηψδεηο θαη 

ππνρξεσηηθέο, νπνηαδήπνηε δε παξαβίαζή ηνπο ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο.  
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II. Ο Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

III. ζχκθσλα κε ην άξζξν 133 παξ. 1 α, β ή γ ηνπ Ν. 4412/2016. 

IV. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη έπεηηα απφ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη κεηά ηελ πάξνδν επιφγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν δε κπνξεί λα ππεξβεί ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε.  

 

Άξζξν 12  

 Τπνρξέσζε ερεκύζεηαο 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ηε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κελ 

γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε πξνο ηνχην έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ ή πνπ 

ν ίδηνο ζα αλαθαιχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. Πεξαηηέξσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε 

ζπλεξγαδφκελν κε απηφλ πξφζσπν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο λα ηεξήζνπλ ηελ σο 

άλσ ππνρξέσζε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη πιηθφ ηεο έρεη 

παξαζρεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε 

ιχζε ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

 

Άξζξν 13  

Δθηέιεζε - Οινθιήξσζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ χκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

1. Παξαδφζεθαλ φιεο νη παξερφκελεο πξνκήζεηεο ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 1 & 2. 

2. Παξαιήθζεθαλ θαη νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηα παξαδνηέα. 

3. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  

4. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε. 

 

Άξζξν 14 

Σξόπνο επηθνηλσλίαο – γιώζζαο ζύκβαζεο 

Ζ έγγξαθε επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ (έγγξαθα, δηνηθεηηθέο 

εληνιέο θ.ά.) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηαρπδξνκηθά, ηειενκνηνηππηθά ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ε 

θάζε πεξίπησζε ν απνζηνιέαο ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ παξαιαβή ηνπ 

εγγξάθνπ θαη ηελ απφδεημή ηεο. 
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Ζ γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή. Κάζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο  γίλεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 

Άξζξν 15 

Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Δλσζηαθή λνκνζεζία. Γηα φπνην ζέκα δε 

ξπζκίδεηαη εηδηθά απφ ηελ παξνχζα, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηζρχεη.  

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ 

ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 θαη 205Α 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ παξνχζα χκβαζε ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε, βεβαηψζεθε, κνλνγξάθεθε ζε θάζε ζειίδα θαη 

ππνγξάθεθε απφ ηνπο αλσηέξσ ζπκβαιιφκελνπο, ζε ηξία (3) γλήζηα, φκνηα, πξσηφηππα αληίηππα.

    

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ    ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

    
 


