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Παλαιϊ Εθνικό Οδϐσ Πατρών - Πϑργου,  
Σ.Κ. 27052 Λϊππα ΑχαϏασ  
Σηλ.: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959  
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
ΑΔΑ: 6ΝΘΘ46Μ9ΣΕ-3ΝΖ 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ  
Λϊππα, 28/05/2020 

                           Αρ. Πρωτ.: 510 
 

ΑΠΟΥΑΗ 

ΘΕΜΑ: Διακόρυξη υνοπτικοϑ Διαγωνιςμοϑ για την Ανϊδειξη Αναδϐχου για τισ Τπηρεςύεσ 

«Παρακολοϑθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιοϑ (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην 

ευρϑτερη περιοχό» ςτα πλαύςια υλοπούηςησ του πακϋτου εργαςύασ Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ» τησ πρϊξησ «Επιχορόγηςη του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου 

τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου για Δρϊςεισ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών, 

Ειδών και Οικοτϐπων», με κωδικϐ ΟΠ 5033024 και Κωδικϐ πρϊξησ Α: Α2019Ε27510024. 

 

Ο Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου, ϋχοντασ υπϐψη: 

1. Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 28η/11/2007, για τροποπούηςη του Κανονιςμοϑ 

(ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ του κοινοϑ λεξιλογύου 

για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαώκοϑ  Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περύ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, ϐςον 

αφορϊ ςτην αναθεώρηςη του CPV. 

2. Σον Ν. 4519/2018 «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 

Β΄25). 

3. Σην με αρ. Π1 2380/2012 Κ.Τ.Α. (Β΄3400) «Ρϑθμιςη των ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και 

διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου 

Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικϐτητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτϑων». 

4. Σον Ν. 4412/2016 «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

5. Σον Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρϐγραμμα Διαϑγεια» 

και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 112/Α΄/13-07-2010).  

6. Σον Ν. 4013/2011 «ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 

Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων.  

7. Σον Ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ – Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών Προςώπων 

και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 

ρυθμύςεισ» (ΥΕΚ 74/Α’/26-03-2014) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 1 «Κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ 

επικυρώςεων αντιγρϊφων εγγρϊφων». 

8. Σον Ν. 2859/2000 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (ΥΠΑ)» [ΥΕΚ 248/Α’ 7-11-2000] και 

ειδικϐτερα το ϊρθρο 21 «υντελεςτϋσ. Τπολογιςμϐσ του Υϐρου». 
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9. Σην ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-003-2005 Τπ. Οικονομικών και τησ 

13984/ΕΤ/2810/21-01-2005 «Περύ εφαρμογόσ νϋων ςυντελεςτών του Υ.Π.Α.». 

10. Σην παρ. Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτη Οδηγύα 2011/7 

τησ 13.2.2001 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

11. Σον Ν. 4172/2013 «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» [ΥΕΚ 167/Α’/23-7-2013] και ειδικϐτερα το ϊρθρο 64 

«υντελεςτϋσ παρακρϊτηςησ φϐρου». 

12. Σον Ν.4270/2014 «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 143/Α’ 28-6-2014). 

13. Σο π.δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα 

(ΥΕΚ 34/Α’ /23-3-2015). 

14. Σο ϊρθρο 36 τησ με αρ. 81896/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ, 

Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμοϑ, για τισ ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ ςυμβϊςεισ ςτα πλαύςια των 

προγραμμϊτων ΕΠΑ 2014-2020. 

15. Σον κατ’ εξουςιοδϐτηςη κανονιςμϐ (ΕΕ) 2017/2365/ τησ Επιτροπόσ τησ 18ησ Δεκεμβρύου 2017 για την 

τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, ϐςον 

αφορϊ ςτα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ για τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων. 

16. Σον Κανονιςμϐ (ΕΕ) αριθ. 868/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 8ησ/08/2014 για τροποπούηςη των 

παραρτημϊτων του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1095/2003 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου για τη θϋςπιςη μιασ κοινόσ ονοματολογύασ των εδαφικών ςτατιςτικών μονϊδων 

(NUTS).  

17. Σην υπ’ αρύθμ. 57654/22-5-2017 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ με θϋμα 

«Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ 

Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ..] του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» (ΥΕΚ 

1781/Β’ /23-5-2017). 

18. Σην υπ’ αρύθμ. 158/25-10-2016 απϐφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) με θϋμα «Ϊγκριςη ‘’Συποποιημϋνου Εντϑπου Τπεϑθυνησ Δόλωςησ’’ (ΣΕΤΔ) του 

ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), για διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ κϊτω των 

ορύων των οδηγιών» [ΥΕΚ 3698/Β’ /16-11-2016]. 

19. Σην υπ’ αρύθμ. 1191/14-3-2017 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Οικονομικών με θϋμα «Καθοριςμϐσ του χρϐνου, τρϐπου 

υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ κρϊτηςησ 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ 

Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών [Α.Ε.Π.Π.], καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ 

τησ παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄/147) [ΥΕΚ 969/Β’ /22-3-2017]. 

20. Σην υπ’ αρύθμ. 5143/5-12-2014 απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών με θϋμα 

«Καθοριςμϐσ του τρϐπου υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ κρϊτηςησ 

υπϋρ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ.3 του ϊρθ. 4 του 

Ν. 4013/2011 (Α’ 204), ϐπωσ ιςχϑει [ΥΕΚ 3335/Β’ 11-12-2014]. 
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21. Σην Κατευθυντόρια Οδηγύα 15 (Αριθμϐσ Απϐφαςησ 161/2016) τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 

Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) με θϋμα «Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ για ‘’Συποποιημϋνο Ϊντυπο 

Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016» [ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ]. 

22. Σην Κατευθυντόρια Οδηγύα 19 (2η Ϊκδοςη – Αριθμϐσ Απϐφαςησ 1/2018) τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. με θϋμα 

«υμβϊςεισ κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ I) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ II) του Ν. 4412/2016 (Α΄147) – 

Προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ΑΔΑ: ΨΨΤΓΟΞΣΒ-Θ73). 

23. Σην Κατευθυντόρια Οδηγύα 23 τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. με θϋμα «Ειδικϊ θϋματα ςυμπλόρωςησ του Σ.Ε.Τ.Δ. 

και του Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου ϑμβαςησ (Ε.Ε.Ε..)- ΑΔΑ: Χ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε. 

24. Σον Κανονιςμϐ (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου  τησ 

17ησ/12/2013 «περύ καθοριςμοϑ κοινών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ 

Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ, το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ ταμεύο 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και περύ καθοριςμοϑ γενικών 

διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, 

το Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και για την κατϊργηςη του 

Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

25. Σον Ν. 4314/2014 για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για 

την Προγραμματικό Περύοδο 2014-2020 (ΥΕΚ 265/Α/23-12-2014), ϐπωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 

4328/2015 (ΥΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΥΕΚ 69/Α/2-7-2015) και ιςχϑει.  

26. Σην υπ’ αρύθμ. Απϐφαςη 27206/21-12-2009 (ΥΕΚ 538/2009 ΤΟΔΔ) Τπουργοϑ ΠΕΚΑ «υγκρϐτηςη 

του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου -τροφυλιϊσ» ϐπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχϑει.  

27. Σον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 

Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004). 

28. Σον Κανονιςμϐ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004). 

29. Σον Κανονιςμϐ για την εκτϋλεςη ϋργων, για την ανϊθεςη και ςϑναψη ςυμβϊςεων, προμηθειών, 

μελετών και υπηρεςιών του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004). 

30. τισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Τ.Α.(ΥΕΚ Β/30/17-01-2020), με την 

οπούα εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 του ΥΟΡΕΑ. 

31. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ465ΦΙ8-ΜΒ) Απϐφαςη 

τησ Ειδικόσ Γραμματϋωσ Διαχεύριςησ Σομεακών ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ ϋνταξησ τησ Πρϊξησ 

«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ ΟΠ 5033024 ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ 

Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη 2014 – 2020». 

32. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 50454/21-5-2020 Απϐφαςη Τπ. ΟΙΚ. ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. 

Κατϊρτιςησ Ετηςύων Προγραμμϊτων, περύ ϋγκριςησ ϋνταξησ ςτο Πρϐγραμμα Δημοςύων 

Επενδϑςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτη ΑΕ 275/1 του ϋργου «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ με κωδικϐ ϋργου 2019Ε27510024 

(ΑΔΑ: 65ΝΑ46ΜΣΛΡ-ΖΜΥ). 
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33. Σο με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006766154 Πρωτογενϋσ Αύτημα, 20REQ006766032 Εγκεκριμϋνο Αύτημα 

που αφοροϑν ςτη πρϐθεςη του ΥΟΡΕΑ να προβεύ ςτην ςυγκεκριμϋνη παροχό υπηρεςιών. 

34. Σην υπ’ αριθ. 7/13.03.2020 Απϐφαςη τησ 1ησ/ησ ϋκτακτησ υνεδρύαςησ Δ περύ ϋγκριςησ του 

ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ παροχόσ υπηρεςιών «Παρακολοϑθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιοϑ 

(Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη περιοχό». 

35. Σην με αριθμ. 8.1/13.03.2020 απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ με θϋμα 
Οριςμϐσ επιτροπόσ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΑΘΕΗ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την παροχό 
υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιόςει ο ΥΟΡΕΑ (ΑΔΑ: ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-
ΧΨΚ). 

36. Σην με αριθμ. 8.2/13.03.2020 απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που 

αφορϊ ςτον οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & παραλαβόσ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για 

την παροχό υπηρεςιών.  

37. Σην με αριθμ. 8.3/13.03.2020 Απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ ου Δ.. του ΥΟΡΕΑ που 

αφορϊ ςτον Οριςμϐ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων ςτα πλαύςια του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την 

παροχό υπηρεςιών.  

38. Σην υπ’ αριθ. 2/27-06-2019 Απϐφαςη τησ 4ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ ςχετικϊ με 

την ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με Ίδια Μϋςα (ΑΤΙΜ) τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 

5033024 και κωδικϐ Α 2019Ε27510024 ςτο  ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-2020. 

39. Σο γεγονϐσ ϐτι η προκαλοϑμενη με την παροϑςα ςϑμβαςη δαπϊνη βαρϑνει τισ εγκεκριμϋνεσ 

πιςτώςεισ του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2020 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 61.00.99) του ΥΟΡΕΑ με τη 

δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω (30, 32) ςχετικϊ. 

  

Π ρ ο κ η ρ ύ ς ς ε ι 

υνοπτικϐ Διαγωνιςμϐ για την Ανϊδειξη Αναδϐχου για τισ Τπηρεςύεσ «Παρακολοϑθηςη (Monitoring) 

του Κιρκινεζιοϑ (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη περιοχό» ςτα πλαύςια υλοπούηςησ του 

πακϋτου εργαςύασ Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ 

ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ» τησ πρϊξησ «Επιχορόγηςη του Υορϋα 

Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου για Δρϊςεισ Διαχεύριςησ 

Προςτατευϐμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτϐπων», του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ 

Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» με κωδικϐ ΟΠ 5033024 και Κωδικϐ πρϊξησ Α: 

2019Ε27510024, 35.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24 % (προϒπολογιςμϐσ χωρύσ ΥΠΑ: € 

28.225,81 ΥΠΑ : 6.774,19€). 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Διαγωνιςμϐσ Διακόρυξη υνοπτικοϑ Διαγωνιςμοϑ για την Ανϊδειξη Αναδϐχου για 
τισ Τπηρεςύεσ «Παρακολοϑθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιοϑ (Falco 
naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη περιοχό» ςτα πλαύςια 
υλοπούηςησ του πακϋτου εργαςύασ Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ 
ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ» τησ πρϊξησ 
Επιχορόγηςη του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-
τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου  για Δρϊςεισ Διαχεύριςησ 
Προςτατευϐμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτϐπων», του 
Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον 
& Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» 

Εύδοσ Διαδικαςύασ υνοπτικϐσ Διαγωνιςμϐσ του ϊρθρου 117 του Ν.4412/2016 

Κριτόριο ανϊθεςησ Η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, βϊςει τησ 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ 

Καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών 

Ημερομηνύα: 23/06/2020 Ημϋρα: Σρύτη 
Ώρα: 14:00 μμ 

Ημερομηνύα διενϋργειασ 
διαγωνιςμοϑ: 

Ημερομηνύα: 09/07/2020 Ημϋρα: Πϋμπτη 
Ώρα: 14:00 μμ. 

Σϐποσ διενϋργειασ Γραφεύα του ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 
ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ,  
Δ/νςη: Π.Ε.Ο. Πατρών Πϑργου, 
Πϐλη & ΣΚ: Λϊππα ΑχαϏασ, 27052, απϐ την αρμϐδια επιτροπό 
διενϋργειασ διαγωνιςμοϑ 

CPV 90721700-4 Τπηρεςύεσ προςταςύασ ειδών υπϐ εξαφϊνιςη 

Φρϐνοσ ιςχϑοσ ςϑμβαςησ Σρύα (3) ϋτη και τϋςςερισ (4) μόνεσ: 
ΣΑΔΙΟ 1: Φρϐνοσ υλοπούηςησ το ϋτοσ 2020 
ΣΑΔΙΟ 2: Φρϐνοσ υλοπούηςησ το ϋτοσ 2021 
ΣΑΔΙΟ 3: Φρϐνοσ υλοπούηςησ το ϋτοσ 2022 
ΣΑΔΙΟ 4: Φρϐνοσ υλοπούηςησ το ϋτοσ 2023 

Προϒπολογιςθεύςα 
δαπϊνη 

35.000,00 € (με ΥΠΑ 24%) 
28.225,81 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%) 

Προϒπολογιςμϐσ που 
βαρϑνει 

Π.Δ.Ε.: Α Ε2751 
Κωδ. Α 2019Ε27510024 

Κωδικϐσ ΟΠ 5033024 

Φρηματοδϐτηςη: Σο ϋργο ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ελλϊδα και την Ευρωπαώκό 
Ϊνωςη, μϋςω του ΣΑΜΕΙΟΤ ΤΝΟΦΗ (Σ) ςτο πλαύςιο του Ε.Π. 
«ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2014-2020 απϐ τισ πιςτώςεισ του Προϒπολογιςμοϑ 
Δημοςύων Επενδϑςεων τησ ΑΕ: 2019Ε27510024 

Διϊρκεια ιςχϑοσ 
προςφορών 

Διακϐςιεσ ςαρϊντα (240) ημϋρεσ απϐ την επϐμενη τησ διενϋργειασ του 
διαγωνιςμοϑ 

Κρατόςεισ Σον Ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη 
επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό υπηρεςιών ςτον τϐπο 
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και με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ.  
Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη 
νομοθεςύα παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ. 

Πληροφορύεσ: ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, Π.Ε.Ο. Πατρών Πϑργου, 
 Ϊδρα & ΣΚ: Λϊππα ΑχαϏασ, ΣΚ 27052 
Σηλϋφωνο & Υαξ: 2693031939,26930 31959 
Ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο: fdks@otenet.gr  

 

Κατϊ τα λοιπϊ, ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με τουσ αναλυτικοϑσ ϐρουσ τησ επιςυναπτϐμενησ 
Διακόρυξησ. 
 

Για τον ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ-ΣΡΟΥΤΛΙΑ 
& ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

 
 

Ο Πρϐεδροσ του Δ.. 
Νικϐλαοσ Καραβϊσ 

 
 
  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS KARAVAS
Ημερομηνία: 2020.05.29 14:59:23
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 35.000,00 € (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Υ.Π.Α.) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

«Παρακολούθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρύτερη 
περιοχό»  

Πακϋτο Εργαςύασ Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ 
ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ» 

ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» 

ΤΠΟΕΡΓΟ (1) «ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ 
ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔ» 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΕΩΝ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύα ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 
ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη Π.Ε.Ο. Πατρών Πϑργου 

Ϊδρα  Λϊππα ΑχαϏασ  

Σαχυδρομικϐσ Κωδικϐσ 27052 

Σηλϋφωνο 26930 31939 

Υαξ 26930 31959 

Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο  fdks@otenet.gr  

Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ Αρετό Ζαχαροποϑλου 

Γενικό Διεϑθυνςη ςτο διαδύκτυο (URL) www.strofylianationalpark.gr 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι κοινωφελϋσ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα Νομικϐ Πρϐςωπο Ιδιωτικοϑ 
Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.) – Υορϋασ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ, εποπτεϑεται απϐ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και 
Ενϋργειασ, με ςκοπϐ τη διούκηςη και διαχεύριςη των περιοχών, ςτοιχεύων και ςυνϐλων τησ φϑςησ και 
του τοπύου των ϊρθρων 18,19 και 21 Ν. 1650/1986 (Α΄160), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 του Ν. 4519/2018 
(Α΄25), και ϋχει ϋδρα το Λϊππα Π.Ε. ΑχαϏασ. 

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α.  

Η κϑρια δραςτηριϐτητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι το Περιβϊλλον και ςυγκεκριμϋνα η διούκηςη και 
διαχεύριςη των περιοχών, ςτοιχεύων και ςυνϐλων τησ φϑςησ και του τοπύου των ϊρθρων 18, 19 και 21 
του ν. 1650/1986 (Α’ 160), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 του ν. 4519/2018 (Α’ 25). 

τοιχεύα Επικοινωνύασ  

α) Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεϑθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρϐςβαςη ςτην διεϑθυνςη (URL): www.strofylianationalpark.gr 

β) Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβϊλλονται ςτη διεϑθυνςη:  

 ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 
Π.Ε.Ο. Πατρών Πϑργου, Λϊππα ΑχαϏασ, ΣΚ 27052 

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ απϐ τον ανωτϋρω αρμϐδιο για πληροφορύεσ: 

ςτην προαναφερθεύςα διεϑθυνςη και ςτο τηλϋφωνο: 26930 31939 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ με τη διαδικαςύα του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ του ϊρθρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου αυτοϑ και τουσ ειδικϐτερουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ. 
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Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ το Επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, 
Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» Ωξονασ προτεραιϐτητασ: 14 «ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΠΟΡΨΝ (ΣΑ)», το οπούο 
ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ, Κωδ.Α2019Ε27510024. Η δαπϊνη για τη ςϑμβαςη 
βαρϑνει την με ΚΑ: ΑΕ 275/1 ςχετικό πύςτωςη του προϒπολογιςμοϑ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 του 
ΥΟΡΕΑ. 

Η ςϑμβαςη περιλαμβϊνεται ςτο Τποϋργο 1 τησ Πρϊξησ: «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ 
Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» με βϊςη την απϐφαςη 
ϋνταξησ με αρ. πρωτ. ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ465ΦΙ8-ΜΒ) και ϋχει λϊβει 
Κωδικϐ ΟΠ 5033024. Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΣΑΜΕΙΟ 
ΤΝΟΦΗ) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του ΠΔΕ. 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

Σο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ αφορϊ την Ανϊθεςη των Τπηρεςιών με τύτλο «Παρακολοϑθηςη 
(Monitoring) του Κιρκινεζιοϑ (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη περιοχό» ςτα πλαύςια 
υλοπούηςησ του πακϋτου εργαςύασ Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 
ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ» ςϑμφωνα με την 
Αναλυτικό Περιγραφό του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ Διακόρυξησ. 

Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτον ακϐλουθο κωδικϐ του Κοινοϑ Λεξιλογύου δημοςύων 
ςυμβϊςεων (CPV): 90721700-4 Τπηρεςύεσ προςταςύασ ειδών υπϐ εξαφϊνιςη. 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 35.000, 00 € με ΥΠΑ 24% (προϒπολογιςμϐσ 
χωρύσ ΥΠΑ: 28.225, 81 €, ποςϐ ΥΠΑ: 6.774,19 €). 

Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε τρύα (3) ϋτη και τϋςςερισ (4) μόνεσ (απϐ την ημερομηνύα 
υπογραφόσ τησ και ϐχι περϊν απϐ την 30η.11.2023).    

Αναλυτικό περιγραφό του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ δύδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ παροϑςασ διακόρυξησ.  

Η ςϑμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, 
βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ.  

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ διϋπεται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ εξουςιοδϐτηςη 
αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, ϐπωσ ιςχϑουν και ιδύωσ: 

1. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 28η/11/2007, για τροποπούηςη του Κανονιςμοϑ 

(ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ του κοινοϑ λεξιλογύου 

για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαώκοϑ  Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περύ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, ϐςον 

αφορϊ ςτην αναθεώρηςη του CPV. 

2. Ο Ν. 4519/2018 «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Β΄25). 
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3. Η με αρ. Π1 2380/2012 Κ.Τ.Α. (Β΄3400) «Ρϑθμιςη των ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και 

διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου 

Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικϐτητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτϑων». 

4. Ο Ν. 4412/2016 «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

5. Ο Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρϐγραμμα  Διαϑγεια» 

και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 112/Α΄/13-07-2010).  

6.  Ο Ν. 4013/2011 «ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 

Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων.  

7. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ – Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών Προςώπων και 

Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 

ρυθμύςεισ» (ΥΕΚ 74/Α’/26-03-2014) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 1 «Κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ 

επικυρώςεων αντιγρϊφων εγγρϊφων». 

8. Ο Ν. 2859/2000 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ  (ΥΠΑ)» [ΥΕΚ 248/Α’ 7-11-2000] και 

ειδικϐτερα το ϊρθρο 21 «υντελεςτϋσ. Τπολογιςμϐσ του Υϐρου». 

9. Η ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-003-2005 Τπ. Οικονομικών και τησ 

13984/ΕΤ/2810/21-01-2005 «Περύ εφαρμογόσ νϋων ςυντελεςτών του Υ.Π.Α.». 

10. Η παρ. Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτη Οδηγύα 2011/7 τησ 

13.2.2001 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

11. Ο Ν. 4172/2013 «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» [ΥΕΚ 167/Α’/23-7-2013] και ειδικϐτερα το ϊρθρο 64 

«υντελεςτϋσ παρακρϊτηςησ φϐρου». 

12. Ο Ν.4270/2014 «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 143/Α’ 28-6-2014). 

13. Σο π.δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα 

(ΥΕΚ 34/Α’ /23-3-2015). 

14. Σο ϊρθρο 36 τησ με αρ. 81896/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ, 

Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμοϑ, για τισ ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ ςυμβϊςεισ ςτα πλαύςια των 

προγραμμϊτων ΕΠΑ 2014-2020. 

15. Ο κατ’ εξουςιοδϐτηςη κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2017/2365/ τησ Επιτροπόσ τησ 18ησ  Δεκεμβρύου 2017 για την 

τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, ϐςον 

αφορϊ ςτα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ για τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων. 

16. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αριθ. 868/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 8ησ/08/2014 για τροποπούηςη των 

παραρτημϊτων του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1095/2003 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου για τη θϋςπιςη μιασ κοινόσ ονοματολογύασ των εδαφικών ςτατιςτικών μονϊδων 

(NUTS). 

17. Η υπ’ αρύθμ. 57654/22-5-2017 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ με θϋμα «Ρϑθμιςη 

ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου 
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Δημοςύων υμβϊςεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ..] του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» (ΥΕΚ 1781/Β’ /23-

5-2017). 

18. Η υπ’ αρύθμ. 158/25-10-2016 απϐφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) με θϋμα «Ϊγκριςη ‘’Συποποιημϋνου Εντϑπου Τπεϑθυνησ Δόλωςησ’’ (ΣΕΤΔ) του 

ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), για διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ κϊτω των 

ορύων των οδηγιών» [ΥΕΚ 3698/Β’ /16-11-2016]. 

19. Η υπ’ αρύθμ. 1191/14-3-2017 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Οικονομικών με θϋμα «Καθοριςμϐσ του χρϐνου, τρϐπου 

υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ κρϊτηςησ 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ 

Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών [Α.Ε.Π.Π.], καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ 

τησ παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄/147) [ΥΕΚ 969/Β’ /22-3-2017]. 

20. Η υπ’ αρύθμ. 5143/5-12-2014 απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών με θϋμα 

«Καθοριςμϐσ του τρϐπου υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ κρϊτηςησ 

υπϋρ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ.3 του ϊρθ. 4 του 

Ν. 4013/2011 (Α’ 204), ϐπωσ ιςχϑει [ΥΕΚ 3335/Β’ 11-12-2014]. 

21. Η Κατευθυντόρια Οδηγύα 15 (Αριθμϐσ Απϐφαςησ 161/2016) τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 

Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) με θϋμα «Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ για ‘’Συποποιημϋνο Ϊντυπο 

Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016» [ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ]. 

22. Η Κατευθυντόρια Οδηγύα 19 (2η Ϊκδοςη – Αριθμϐσ Απϐφαςησ 1/2018) τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. με θϋμα 

«υμβϊςεισ κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ I) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ II) του Ν. 4412/2016 (Α΄147) – 

Προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ΑΔΑ: ΨΨΤΓΟΞΣΒ-Θ73). 

23. Η Κατευθυντόρια Οδηγύα 23 τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. με θϋμα «Ειδικϊ θϋματα ςυμπλόρωςησ του Σ.Ε.Τ.Δ. 

και του Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου ϑμβαςησ (Ε.Ε.Ε..)- ΑΔΑ: Χ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε. 

24. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου  τησ 

17ησ/12/2013 «περύ καθοριςμοϑ κοινών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ 

Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ, το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ ταμεύο 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και περύ καθοριςμοϑ γενικών 

διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, 

το Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και για την κατϊργηςη του 

Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

25. Ο νϐμοσ 4314/2014 για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 

για την Προγραμματικό Περύοδο 2014-2020 (ΥΕΚ 265/Α/23-12-2014), ϐπωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 

4328/2015 (ΥΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΥΕΚ 69/Α/2-7-2015) και ιςχϑει.  

26. Η υπ’ αρύθμ. Απϐφαςη 27206/21-12-2009 (ΥΕΚ 538/2009 ΤΟΔΔ) Τπουργοϑ ΠΕΚΑ «υγκρϐτηςη του 

Διοικητικοϑ υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου -τροφυλιϊσ» ϐπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχϑει.   

27. Ο Κανονιςμϐσ Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 

Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004). 

28. Ο Κανονιςμϐσ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004)  
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29. Ο Κανονιςμϐσ για την εκτϋλεςη ϋργων, για την ανϊθεςη και ςϑναψη ςυμβϊςεων, προμηθειών, 

μελετών και υπηρεςιών του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004) 

30. τισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Τ.Α.(ΥΕΚ Β/30/17-01-2020), με την 

οπούα εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 του ΥΟΡΕΑ. 

31. Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ465ΦΙ8-ΜΒ) Απϐφαςη τησ 

Ειδικόσ Γραμματϋωσ Διαχεύριςησ Σομεακών ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ ϋνταξησ τησ Πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ 

ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ 

ΟΠ 5033024 ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ 

Ανϊπτυξη 2014 – 2020». 

32. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 50454/21-5-2020 Απϐφαςη Τπ. ΟΙΚ. ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. 

Κατϊρτιςησ Ετηςύων Προγραμμϊτων, περύ ϋγκριςησ ϋνταξησ ςτο Πρϐγραμμα Δημοςύων 

Επενδϑςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτη ΑΕ 275/1 του ϋργου «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ με κωδικϐ ϋργου 2019Ε27510024 

(ΑΔΑ: 65ΝΑ46ΜΣΛΡ-ΖΜΥ). 

33. Σο με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006766154 Πρωτογενϋσ Αύτημα, 20REQ006766032 Εγκεκριμϋνο Αύτημα 

που αφοροϑν ςτη πρϐθεςη του ΥΟΡΕΑ να προβεύ ςτην ςυγκεκριμϋνη παροχό υπηρεςιών. 

34. Σην υπ’ αριθ. 7/13.03.2020 Απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ υνεδρύαςησ Δ περύ ϋγκριςησ του 

ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ παροχόσ υπηρεςιών «Παρακολοϑθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιοϑ 

(Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη περιοχό». 

35. Σην με αριθμ. 8.1/13.03.2020 απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ με θϋμα 
Οριςμϐσ επιτροπόσ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΑΘΕΗ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την παροχό 
υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιόςει ο ΥΟΡΕΑ (ΑΔΑ: ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-
ΧΨΚ). 

36. Η με αριθμ. 8.2/13.03.2020 απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ 

ςτον οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & παραλαβόσ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την 

παροχό υπηρεςιών. 

37. Η με αριθμ. 8.3/13.03.2020 Απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ 

ςτον Οριςμϐ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων ςτα πλαύςια του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την για την 

παροχό υπηρεςιών.  

38. Σην υπ’ αριθ. 2/27-06-2019 Απϐφαςη τησ 4ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ ςχετικϊ με 

την ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με Ίδια Μϋςα (ΑΤΙΜ) τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 

5033024 και κωδικϐ Α 2019Ε27510024 ςτο  ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-2020.  

39. Σο γεγονϐσ ϐτι η προκαλοϑμενη με την παροϑςα ςϑμβαςη δαπϊνη βαρϑνει τισ εγκεκριμϋνεσ 

πιςτώςεισ του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2020 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 61.00.99) του ΥΟΡΕΑ με τη 

δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με το ανωτϋρω (30) ςχετικϐ. 
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1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

Οι ενδιαφερϐμενοι Οικονομικού Υορεύσ που επιθυμοϑν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμϐ πρϋπει να 
καταθϋςουν ϋγγραφη ςφραγιςμϋνη προςφορϊ μϋχρι τισ 23/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ., ςτην ϋδρα του 
Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου - τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου. 

Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ την 09/07/2020 ςτισ 14:00 μ.μ. ςτα γραφεύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

1.6 Δημοςιότητα 

Σο πλόρεσ τεϑχοσ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ με τα Παραρτόματϊ τησ καταχωρύςτηκε ςτο Κεντρικϐ 
Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) (http://eprocurement.gov.gr) ςτισ 
29/05/2020. 

Η Προκόρυξη (περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ), ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περ. 16 τησ παρ. 4 του 
ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτϐτοπο http://et.diavgeia.gov.gr  με 
κωδικϐ (ΑΔΑ: 6ΝΘΘ46Μ9ΣΕ-3ΝΖ).  

Σο πλόρεσ τεϑχοσ τησ Διακόρυξησ με τα Παραρτόματϊ τησ, καθώσ και το ΣΕΤΔ, καταχωρύςτηκαν επύςησ 
ςτο διαδύκτυο ςτην ιςτοςελύδα του ΥΟΡΕΑ www.strofylianationalpark.gr ςτη διαδρομό ΦΡΗΙΜΑ-
ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ςτισ 29/05/2020. 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 

α) τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν, τισ 
υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 
εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ 
ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ 
απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω 
υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ 
και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ  

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που 
ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ εύναι τα ακϐλουθα: 

1. Η παροϑςα Διακόρυξη με τα παραρτόματϊ τησ που αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

2. Oι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχϐν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ 
ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ. 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Σα τεϑχη εύναι διαθϋςιμα ηλεκτρονικϊ ςτισ ανωτϋρω διευθϑνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

2.1.3  Παροχό Διευκρινύςεων 

Οι προςφϋροντεσ μποροϑν να ζητόςουν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το 
περιεχϐμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ εγγρϊφωσ ςτη διεϑθυνςη ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου 
fdks@otenet.gr το αργϐτερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν την λόξη τησ προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών, 
δηλαδό μϋχρι 17/06/2020, ημϋρα Σετϊρτη.  

- Αιτόματα που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα δεν εξετϊζονται. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό θα απαντόςει ταυτϐχρονα και ςυγκεντρωτικϊ ςε ϐλεσ τισ διευκρινύςεισ που θα 
ζητηθοϑν εντϐσ του ανωτϋρω διαςτόματοσ τϋςςερεισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που ορύζεται 
για την παραλαβό των προςφορών. 

ημειώνεται ϐτι οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και οι 
γραπτϋσ διευκρινύςεισ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ επύ ερωτημϊτων των ενδιαφερομϋνων ςχετικϊ με τα 
ϋγγραφα και τη διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ, θα αναρτώνται ςτον διαδικτυακϐ τϐπο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ (www.strofylianationalpark.gr). 

Κανϋνασ υποψόφιοσ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςτεύ προφορικϋσ απαντόςεισ εκ 
μϋρουσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, οϑτωσ ώςτε, 
ϐλοι οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ να μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των αναγκαύων 
πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ:  

α) ϐταν, για οποιοδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν απϐ τον οικονομικϐ φορϋα 
ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ τϋςςερεισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που ορύζεται για την 
παραλαβό των προςφορών. 

β) ϐταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών που ζητόθηκαν ό 
των αλλαγών. 

Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα 
κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό να παρατεύνει την προθεςμύα.. 
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2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα.  

Συχϐν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα 
και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ 
εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο..  

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 
εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ, τα 
αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη 
εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο 
αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο.  

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την Αναθϋτουςα Αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου, θα 
γύνεται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ τησ παραγρϊφου 4.1. εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα ό αςφαλιςτικϋσ 
επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13) που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό 
ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, 
επύςησ, να εκδύδονται απϐ το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου 
Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. Αν 
ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και 
Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ 
τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ 
εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 
β) τον εκδϐτη, γ) την Αναθϋτουςα Αρχό προσ την οπούα απευθϑνονται, δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, ε) το 
ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ 
φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται ϐλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και 
ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι 
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ 
χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ 
εγγϑηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ 
εγγϑηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον 
οπούο απευθϑνεται και ια) τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ.  
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ε περύπτωςη προςφορών ενώςεων οικονομικών φορϋων ό κοινοπραξιών, οι εγγυόςεισ 
περιλαμβϊνουν και τον ϐρο ϐτι η εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των οικονομικών φορϋων 
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 
πρϐςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα 
ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια 
ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την 
Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν 
απαιτεύται να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. 

3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ϐλα τα μϋλη τησ 
ευθϑνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον.  ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ 
ςϑμβαςησ ςτην ϋνωςη, η ευθϑνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

2.2.2 Λόγοι αποκλειςμού  

Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ) 
οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (εϊν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ ό 
νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (εϊν πρϐκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό 
περιςςϐτεροι απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: 

2.2.2.1. Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋναν απϐ τουσ 
ακϐλουθουσ λϐγουσ:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην 
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 
τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 
192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του 
οικονομικοϑ φορϋα,  
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γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, ϐπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη 
χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό 
νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρϐληψη 
και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για 
την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), 
η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε 
τελεςύδικη αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό 
εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ.  

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου  αφορϊ 
κατ’ ελϊχιςτον ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ 

ελϊχιςτον ςτον Διευθϑνοντα ϑμβουλο, καθώσ και ςε ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ ςτα μϋλη του 

Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

ε ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγοϑμενων εδαφύων 

αφορϊ ςτουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω, περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει 

καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 

καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.  

2.2.2.2. τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ : 

α) ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την 
εθνικό νομοθεςύα ό/και   

β) ϐταν η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 
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Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 
υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και 
την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ 
τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ 
διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ.  

γ) η Αναθϋτουςα Αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ϋχουν επιβληθεύ ςε 
βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα, μϋςα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ 
τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απϐ τα αρμϐδια 
ελεγκτικϊ ϐργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που 
χαρακτηρύζονται, ςϑμφωνα με την υπουργικό απϐφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ϐπωσ εκϊςτοτε 
ιςχϑει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολϑ υψηλόσ» ςοβαρϐτητασ, οι οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ τρεισ (3) 
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δϑο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα 
του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφοροϑν την 
αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ δϑο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπϐ αα΄ 
και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ.  

2.2.2.3 Κατ' εξαύρεςη, επύςησ, ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται, ϐταν ο αποκλειςμϐσ, ςϑμφωνα με 
την παρϊγραφο 2.2.2.2, θα όταν ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό των 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε 
ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην 
καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα 
να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απϐ την 
εκπνοό τησ προθεςμύασ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  

2.2.2.4. Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι βρύςκεται, λϐγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ.  

2.2.2.5. Ο οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα 
που ϋλαβε επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ 
αποκλειςμοϑ (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν 
αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ 
φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρϐτητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ 
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ 
φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςϑμφωνα με τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απϐφαςη, ςε εθνικϐ επύπεδο, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ 
ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ 
κατϊ την περύοδο του αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη. 

2.2.2.6. Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

20PROC006790763 2020-05-29



    
 

ελύδα 21 απϐ 82 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2.2.2.7. Οικονομικϐσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απϐφαςη του ϊρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμοϑ αποκλεύεται αυτοδύκαια και απϐ την παροϑςα διαδικαςύα 
ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 

 

Κριτόρια Επιλογόσ  

2.2.3 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ απαιτεύται 
να αςκοϑν δραςτηριϐτητα ςυναφό με το αντικεύμενο των προκηρυςςϐμενων υπηρεςιών. 

2.2.4 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια  

Δεν απαιτεύται για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑμβαςησ. 

2.2.5 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν ομϊδα ϋργου που να περιλαμβϊνει 
τουλϊχιςτον δϑο (2) ςτελϋχη με τα ακϐλουθα επαγγελματικϊ προςϐντα: 

 Επιςτόμων Βιολϐγοσ κϊτοχοσ μεταπτυχιακοϑ ό διδακτορικοϑ τύτλου ςπουδών ειδικευμϋνοσ 
ςτην παρακολοϑθηςη. Η ειδύκευςη αυτό αποδεικνϑεται με 3ετό εμπειρύα ςτο αντικεύμενο τησ 
παρακολοϑθηςησ ειδών ςπονδυλϐζωων. Απαιτεύται επύςησ η ςυμμετοχό ςε τουλϊχιςτον 1 
επιτυχώσ ολοκληρωμϋνα ϋργα παρακολοϑθηςησ/ καταγραφόσ ειδών ςπονδυλϐζωων. 
 

 Επιςτόμων Βιολϐγοσ κϊτοχοσ μεταπτυχιακοϑ ό διδακτορικοϑ τύτλου ςπουδών με ειδύκευςη 
ςτην οικολογύα των ςπονδυλϐζωων.  

Ο ϋνασ εκ των δϑο θα πρϋπει να διαθϋτει 3-ετό εμπειρύα δακτυλιωτό-εκπαιδευτό δακτυλύωςησ 
πουλιών. 

2.2.6 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα που προβλϋπονται ςτην 
προηγοϑμενη παρ. 2.2.5, ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων 
φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φϑςησ των δεςμών του με αυτοϑσ. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνϑουν 
ϐτι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ, τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ με την προςκϐμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ 
των φορϋων ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζονται. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα 
που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ΄ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μποροϑν ωςτϐςο να 
βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων μϐνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ 
υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ. 

Επιςημαύνεται ϐτι τα φυςικϊ πρϐςωπα/εξωτερικού ςυνεργϊτεσ των υποψηφύων οικονομικών φορϋων 
δεν θεωροϑνται τρύτοι, ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζονται οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ. 
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Η Αναθϋτουςα Αρχό ελϋγχει εϊν οι φορεύσ, ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο 
προςφϋρων, πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ κατϊ τα 
οριζϐμενα ςτην παροϑςα διακόρυξη. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό απαιτεύ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ο οπούοσ δεν 
πληρού ςχετικϐ κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ. 

Τπϐ τουσ ύδιουσ ϐρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μποροϑν να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ των 
ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

2.2.7 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.7.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκαταρκτικό απϐδειξη ϐτι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε μύα απϐ 
τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.2 και β) πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 
2.2.3, και 2.2.5 τησ παροϑςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ, ωσ 
δικαιολογητικϐ ςυμμετοχόσ, το προβλεπϐμενο απϐ το ϊρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιημϋνο 
Ϊντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςϑμφωνα με το επιςυναπτϐμενο ςτην 
παροϑςα Παρϊρτημα ΙV, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 
1599/1986.  

Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται απϐ τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου εντϑπου του 
Παραρτόματοσ Α τησ Απϐφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ 
οικονομικοϑσ φορεύσ ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ των Κατευθυντόριων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: 
ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Χ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε). Σο ΣΕΤΔ ςε επεξεργϊςιμη μορφό εύναι 
αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
των προςφορών. 

ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, ϐπου περιςςϐτερα απϐ ϋνα φυςικϊ πρϐςωπα εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, 
διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου ενϐσ οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ, υποβϊλλεται ϋνα Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), 
το οπούο υπογρϊφεται, μϐνο απϐ τον κατϊ περύπτωςη εκπρϐςωπο του οικονομικοϑ φορϋα ωσ 
προκαταρκτικό απϐδειξη των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 2.2.2.1 τησ παροϑςασ για το ςϑνολο των 
φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν.  

Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το 
ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το 
αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για διαδικαςύεσ 
ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

Όταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ τρύτων, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 2.2.6, πρϋπει να 
μεριμνϊ ώςτε να υπϊρχει μαζύ με το δικϐ του ΣΕΤΔ και χωριςτϐ ΣΕΤΔ δεϐντωσ ςυμπληρωμϋνο και 
υπογεγραμμϋνο απϐ τουσ τρύτουσ φορεύσ, ςτουσ οπούουσ ςτηρύζεται. 
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2.2.7.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, 
ϐπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.5, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ 
την υποβολό των δικαιολογητικών τησ παροϑςασ παραγρϊφου και κατϊ τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ ςτισ 
περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Σα παρακϊτω οριζϐμενα δικαιολογητικϊ πρϋπει να αποδεικνϑουν ϐτι ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δεν 
εμπύπτει ςτουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ και ϐτι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, ςωρευτικϊ κατϊ τα 
ανωτϋρω κρύςιμα ςημεύα. Ψσ εκ τοϑτου, για τα δικαιολογητικϊ που εκδύδονται πχ με ςυγκεκριμϋνο 
χρϐνο ιςχϑοσ (π.χ. αςφαλιςτικό-φορολογικό ενημερϐτητα), ο οικονομικϐσ φορϋασ οφεύλει, κατϊ την 
υποβολό των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, να υποβϊλει περιςςϐτερα του ενϐσ δικαιολογητικϊ, ώςτε 
να αποδεικνϑεται η μη ϑπαρξη των λϐγων αποκλειςμοϑ και η πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ 
επιλογόσ και για το χρονικϐ ςημεύο τησ υποβολόσ τησ προςφορϊσ [βλ. ςχετ. υπ’ αρ. πρωτ. 
2210/19.4.2019 διευκρινιςτικϐ ϋγγραφο τησ ΕΑΑΔΗΤ (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΣΒ-Ζ9Κ)]. 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με την παρϊγραφϐ 2.2.6. τησ παροϑςασ, οι φορεύσ ςτην ικανϐτητα των 
οπούων ςτηρύζεται υποχρεοϑνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνϑουν ϐτι δεν 
ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.2 τησ παροϑςασ και ϐτι πληροϑν τα ςχετικϊ 
κριτόρια επιλογόσ τησ παραγρϊφου 2.2.5. την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ 
προτύθεται να αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, τμόμα ό τμόματα τησ ςϑμβαςησ, που 
υπερβαύνει/ουν ςωρευτικϊ το ποςοςτϐ του τριϊντα τοισ εκατϐ (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ υπϐ 
ανϊθεςη ςϑμβαςησ, ο υπεργολϊβοσ υποχρεοϑται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που 
αποδεικνϑουν, ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ παρ. 2.2.2. τησ παροϑςασ και, ςε 
περύπτωςη που ο προςφϋρων ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ του υπεργολϊβου, ο τελευταύοσ υποχρεοϑται 
επιπλϋον ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνϑουν ϐτι πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρ. 2.2.5. τησ παροϑςασ). 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, 
αν και ςτο μϋτρο που η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ 
ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ 
- μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ φϊκελο 
επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για 
την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεϑθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η Αναθϋτουςα Αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθοϑν να ιςχϑουν. 

Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα των παραγρϊφων Β1 ϋωσ Β7 τησ παροϑςασ υποβϊλλονται, ςϑμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ, τα οπούα αποτελοϑν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφϐςον ςυνυποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη ςτην 
οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ . 

Επιςημαύνεται ϐτι γύνονται αποδεκτϋσ: 

 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ 
τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,  
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 οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για την 
υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ϐτι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ τουσ. 

Β. 1. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.2 οι 
προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.2.1 απϐςπαςμα του ςχετικοϑ μητρώου, ϐπωσ του ποινικοϑ μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμο ϋγγραφο που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ 
φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ. Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του 
ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν 
λϐγω οικονομικοϑ φορϋα ό ςτα πρϐςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτϐ κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.2.1. Σο ωσ ϊνω 
πιςτοποιητικϐ γύνεται αποδεικτϐ εφϐςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του 
ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 80, παρ 12 του Ν. 4412/2016. 

β) για τισ παραγρϊφουσ 2.2.2.2 α και β πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ το οπούο πρϋπει να εύναι εν ιςχϑ κατϊ τον χρϐνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην 
περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτϐ χρϐνοσ ιςχϑοσ, πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 
απϐ την υποβολό του. 

Ειδικϊ για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.2.2 α., πϋραν του ωσ ϊνω πιςτοποιητικοϑ, υποβϊλλεται 
υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

γ) Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 2.2.2.2γ τησ παροϑςασ, πιςτοποιητικϐ απϐ τη Διεϑθυνςη 
Προγραμματιςμοϑ και υντονιςμοϑ τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ 
τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του απϐ το οπούο να προκϑπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου 
που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την 
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ. Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του 
ανωτϋρω πιςτοποιητικοϑ, αυτϐ αντικαθύςταται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του οικονομικοϑ φορϋα, χωρύσ 
να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του πιςτοποιητικοϑ. 

Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λϐγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ ό ϐπου τα 
ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ μπορεύ να 
αντικαθύςτανται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη 
βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 
αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ - μϋλουσ 
ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ. 

Οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, ϐπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 
αναφϋρεται ϐτι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παροϑςασ παραγρϊφου ό ϐτι τα 
ϋγγραφα αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.2.1 και 
2.2.2.2 περ. α’ και β’. Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικοϑ 
αποθετηρύου πιςτοποιητικών (e-Certis) του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για την παρϊγραφο 2.2.2.7. υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα ϐτι δεν ϋχει 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2. Για την απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.3. (απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικοϑ 
ό εμπορικοϑ μητρώου ό ϊλλησ αρμϐδιασ αρχόσ (πχ φορολογικόσ) του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ.  

Επιςημαύνεται ϐτι, τα δικαιολογητικϊ που αφοροϑν ςτην απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.3 
(απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) γύνονται αποδεκτϊ, 
εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ, εκτϐσ αν, 
ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 

Β.3. Για την απϐδειξη τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ τησ παραγρϊφου 2.2.5 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν:  

 Πύνακα απϐ τον οπούο να προκϑπτει αν ο επιςτόμονασ εύναι υπϊλληλοσ του οικονομικοϑ φορϋα, 
εξωτερικϐσ ςυνεργϊτησ του (ςτην περύπτωςη αυτό, θα πρϋπει να προςκομιςθοϑν δηλώςεισ 
ςυνεργαςύασ των εξωτερικών ςυνεργατών, ςτισ οπούεσ οι ςυνεργϊτεσ θα δηλώνουν ϐτι ϋχουν 
λϊβει γνώςη του ςυνϐλου των ϐρων τησ παροϑςασ διακόρυξησ και ϐτι δϋχονται να 
ςυνεργαςτοϑν με τον υποψόφιο ανϊδοχο καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ) ό υπϊλληλοσ 
υπεργολϊβου του. 

 κατϊλογο με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα (εύδοσ και ϋτη εμπειρύασ) 
τησ ελϊχιςτησ απαιτοϑμενησ εξειδικευμϋνησ ομϊδασ ϋργου ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.5.Β 
τησ παροϑςασ διακόρυξησ και αναλυτικϊ βιογραφικϊ ςημειώματα, ϐπου θα παρατύθενται και οι 
ςυμβϊςεισ και τα προγρϊμματα που ςχετύζονται με τη ζητοϑμενη εμπειρύα. 

Β.4. Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων ςϑμφωνα με την 
παρ. 2.2.6 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, αποδεικνϑει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ϐτι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του 
τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ, ιδύωσ, με την προςκϐμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων αυτών για τον 
ςκοπϐ αυτϐ. Η ωσ ϊνω δϋςμευςη, θα μποροϑςε να προκϑπτει απϐ ιδιωτικϐ ςυμφωνητικϐ μεταξϑ 
προςφϋροντοσ και τρύτου, ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου ςτηρύζεται, ό απϐ οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο 
μϋςο. 

Επιπλϋον, απαιτεύται η προςκϐμιςη: α) ϐλων των κατϊ περύπτωςη προβλεπϐμενων δικαιολογητικών 
του παρϐντοσ ϊρθρου απϐ τα οπούα αποδεικνϑεται η πλόρωςη των κριτηρύων τησ τεχνικόσ και 
επαγγελματικόσ ικανϐτητασ και η μη ϑπαρξη λϐγω αποκλειςμοϑ του τρύτου, ςτον οπούο πρϐκειται να 
ςτηριχθεύ ο προςφϋρων και β) των εγγρϊφων ςϑςταςησ και εκπροςώπηςησ του τρύτου, ϐπωσ ιςχϑουν 
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, απϐ τα οπούα να προκϑπτει η νϐμιμη ςϑςταςη και 
λειτουργύα του, καθώσ και το /τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν τον παραπϊνω με την υπογραφό του/σ. 

Β.5. Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 
νομικϐ πρϐςωπο, και υποχρεοϑται, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ 
μεταβολϋσ τησ ςε αρμϐδια αρχό (πχ ΓΕΜΗ), προςκομύζει ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ ιςχϑουςασ 
εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την 
υποβολό του. Επύςησ, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ (ϐπωσ 
καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικοϑ φορϋα), 
ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι εξακολουθοϑν να ιςχϑουν κατϊ 
την υποβολό τουσ.  

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη  του νϐμιμου 
εκπροςώπου, απϐ την οπούα αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, μεταβολϋσ και 
εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 
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Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 
πρϐςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ οι 
ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα 
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), 
τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και 
των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 

-Οι προςφϋροντεσ-Νομικϊ Πρϐςωπα, οφεύλουν να καταθϋςου απϐφαςη του αρμοδύου οργϊνου του 
Ν.Π., ςτην οπούα ειδικϐτερα: 

i) Εγκρύνεται η ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμϐ. ε περύπτωςη ϋνωςησ φορϋων, πρϋπει να εγκρύνεται η 
ςυμμετοχό του φορϋα ςτο διαγωνιςμϐ, η ςϑμπραξη με τουσ λοιποϑσ φορεύσ-μϋλη τησ ϋνωςησ και το 
ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του καθενϐσ. 

ii) Παρϋχεται ςε ςυγκεκριμϋνο ϊτομο ό ϊτομα η εξουςιοδϐτηςη να υπογρϊψει/ουν ϐλα τα απαιτοϑμενα 
ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ και την προςφορϊ, καθώσ και να καταθϋςει/ουν την προςφορϊ και να 
παραςτεύ/οϑν ςτην αποςφρϊγιςό τησ ςε ϐλα τα ςτϊδιϊ τησ. 

iii) Εγκρύνεται, ςε περύπτωςη ϋνωςησ, ϋνασ φορϋασ ωσ ςυντονιςτόσ (leader) τησ ϋνωςησ και 
εξουςιοδοτημϋνοσ αρμϐδιοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ο οπούοσ εύναι υπεϑθυνοσ για τον ςυντονιςμϐ και τη 
διούκηςη ϐλων των μελών τησ ϋνωςησ. 

Β.6. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, 
κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα με 
τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7 Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ που προβλϋπονται απϐ 
τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ, 
που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII 
του Προςαρτόματοσ Α΄του Ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ 
πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον 
αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ. 

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν 
λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο  ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λϐγω 
κατϊλογο. 

Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το 
πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλϐτητασ, 
ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 
πιςτοποιητικϐ. 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ, απαλλϊςςονται απϐ την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ. 

Σο Γ.Ε.ΜΗ. δεν ςυνιςτϊ εθνικϐ επύςημο κατϊλογο κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 83 Ν. 4412/2016 και 
ςυνεπώσ δεν ςυμπληρώνεται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ ςτο εν λϐγω πεδύο του ΣΕΤΔ. 
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2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ, η οπούα εκτιμϊται βϊςει των κϊτωθι κριτηρύων: 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Κατανϐηςη των απαιτόςεων του ϋργου και κατϊλληλη 
περιγραφό και ανϊλυςη του ϋργου ςε επιμϋρουσ 
δραςτηριϐτητεσ 

40% 

Κ2 Ανϊπτυξη κατϊλληλου τρϐπου προςϋγγιςησ και 
αποτελεςματικόσ μεθοδολογύασ υλοπούηςησ του ϋργου 

30% 

Κ3 Δομό και ςϑνθεςη ομϊδασ ϋργου/ Ρεαλιςτικϐτητα 
Φρονοδιαγρϊμματοσ 

30% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (Κ1 + Κ2 + Κ3) 100% 

 
Για το κριτόριο Κ1 αξιολογεύται:  

 ο βαθμϐσ κατανϐηςησ του αντικειμϋνου και των ςτϐχων των υπηρεςιών, με εντοπιςμϐ των 
θεμϊτων ςτα οπούα πρϋπει να δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα κατϊ την υλοπούηςό του  

 η γνώςη του αντικειμϋνου, βϊςει τησ προηγοϑμενησ εναςχϐληςησ τησ ομϊδασ με αυτϐ, 

 η επιςόμανςη των προβλημϊτων κι η υπϐδειξη τρϐπου αντιμετώπιςόσ τουσ  
 
Για το κριτόριο Κ2 αξιολογεύται:  

 ο βαθμϐσ κϊλυψησ των απαιτόςεων των υπηρεςιών απϐ δραςτηριϐτητεσ που παρουςιϊζει ο 
οικονομικϐσ φορϋασ  

 η αναλυτικό περιγραφό τησ μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ του ϋργου  

 το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ  

 ο καθοριςμϐσ των περιεχομϋνων των προςφερϐμενων παραδοτϋων. 

Για το κριτόριο Κ3 αξιολογεύται:  

 η επϊρκεια τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ του οικονομικοϑ φορϋα ςε ςχϋςη με τισ ζητοϑμενεσ 
υπηρεςύεσ η οπούα θα ςυμπληρώνει τισ βαςικϋσ απαιτόςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.5. 

 ο βαθμϐσ επϊρκειασ τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ απϐ πλευρϊσ επιςτημονικόσ εξειδύκευςησ. Ο 
βαθμϐσ εξειδύκευςησ τεκμηριώνεται απϐ μεταπτυχιακοϑσ τύτλουσ ςπουδών, αριθμϐ 
επιςτημονικών δημοςιεϑςεων ςε διεθνό επιςτημονικϊ περιοδικϊ, ςυγγραφικϐ και ερευνητικϐ 
ϋργο 

 ο βαθμϐσ ςυνοχόσ τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ, που χαρακτηρύζεται απϐ τισ ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ 
(μϐνιμεσ ό περιςταςιακϋσ) των ςτελεχών τησ ομϊδασ με τουσ υποψηφύουσ και την ϋκταςη 
προηγοϑμενων ςυνεργαςιών μεταξϑ των μελών τησ ομϊδασ. 

 η ςαφόνεια κατανομόσ αρμοδιοτότων ςτα μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου  

 η τεκμηρύωςη τησ δυνατϐτητασ υλοπούηςησ και η ρεαλιςτικϐτητα του χρονοδιαγρϊμματοσ. 
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2.3.2 Βαθμολόγηςη και κατϊταξη προςφορών  

Η βαθμολϐγηςη κϊθε κριτηρύου αξιολϐγηςησ κυμαύνεται απϐ 100 βαθμοϑσ ςτην περύπτωςη που 
ικανοποιοϑνται ακριβώσ ϐλοι οι ϐροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξϊνεται δε μϋχρι τουσ 120 
βαθμοϑσ ϐταν υπερκαλϑπτονται οι απαιτόςεισ του ςυγκεκριμϋνου κριτηρύου.   

Κϊθε κριτόριο αξιολϐγηςησ βαθμολογεύται αυτϐνομα με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ.  

Η ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα του κϊθε κριτηρύου θα προκϑπτει απϐ το γινϐμενο του επιμϋρουσ 
ςυντελεςτό βαρϑτητασ επύ τη βαθμολογύα του, η δε ςυνολικό βαθμολογύα τησ προςφορϊσ θα 
προκϑπτει απϐ το ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών ϐλων των κριτηρύων. 

Η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ υπολογύζεται με βϊςη τον παρακϊτω τϑπο:  

Βi = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + ς3*Κ3 

Κριτόρια με βαθμολογύα μικρϐτερη απϐ 100 βαθμοϑσ (ότοι που δεν καλϑπτουν/παρουςιϊζουν 
αποκλύςεισ απϐ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παροϑςασ) επιφϋρουν την απϐρριψη τησ προςφορϊσ. 

Η κατϊταξη των προςφορών για την τελικό επιλογό τησ ςυμφερϐτερησ Προςφορϊσ θα γύνει με βϊςη 
τον ακϐλουθο τϑπο :  

Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki)  

ϐπου:  

Βmax  η ςυνολικό βαθμολογύα που ϋλαβε η καλϑτερη Σεχνικό Προςφορϊ  

Βi  η ςυνολικό βαθμολογύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ i  

Kmin  το ςυνολικϐ ςυγκριτικϐ κϐςτοσ τησ Προςφορϊσ με τη μικρϐτερη τιμό  

Κi  το ςυνολικϐ ςυγκριτικϐ κϐςτοσ τησ Προςφορϊσ i  

Λi  το οπούο ςτρογγυλοποιεύται ςτα 2 δεκαδικϊ ψηφύα.  

Επικρατϋςτερη εύναι η Προςφορϊ με το μεγαλϑτερο Λ. 

την περύπτωςη ιςοδϑναμων προφορών, δηλαδό προςφορών με την ύδια ςυνολικό τελικό βαθμολογύα 
μεταξϑ δϑο ό περιςςοτϋρων προςφερϐντων η ανϊθεςη γύνεται ςτην προςφορϊ με την μεγαλϑτερη 
βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ. Αν οι ιςοδϑναμεσ προςφορϋσ ϋχουν την ύδια βαθμολογύα τεχνικόσ 
προςφορϊσ, η Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςοδϑναμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ 
και παρουςύα αυτών των οικονομικών φορϋων. 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ Διακόρυξησ.  

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε 
απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη, εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ νομύμωσ 
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 
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ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

Οι προςφορϋσ μποροϑν να υποβληθοϑν και με courier ό ταχυδρομεύο, αλλϊ πρϋπει να ϋχουν φτϊςει ςτο 
πρωτϐκολλο τησ υπηρεςύασ μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 1.5. 

ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτϐκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται 
δεκτού εφϐςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που διεξϊγει τον 
διαγωνιςμϐ, το αργϐτερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμοϑ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 
1.5 τησ παροϑςασ. Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν φϋρει ευθϑνη για τυχϐν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των 
προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ οϑτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα 
παραληφθοϑν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα απϐ οποιοδόποτε ταχυδρομικϐ κατϊςτημα, ακϐμα κι αν η 
Αναθϋτουςα Αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακϐλουθα: 

τοιχεύα Αποςτολϋα (Οικονομικού Υορϋα):  

Ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου ό Επωνυμύα νομικού προςώπου, Ταχυδρομικό διεύθυνςη, Τηλϋφωνο, 
Αριθμόσ τηλεομοιοτυπύασ (FAX) και διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου (EMAIL) 

 

Διεύθυνςη υποβολόσ και ςτοιχεύα του διαγωνιςμού: 

 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΙ  

ΤΠΗΡΕΙΕ: «Παρακολούθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην 
ευρύτερη περιοχό» 

ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ: Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ 
ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ»  

ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ Α: 2019Ε27510024 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα «ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 510/28.05.2020. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: 23/06/2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 09/07/2020 

20PROC006790763 2020-05-29



    
 

ελύδα 30 απϐ 82 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΟΡΕΑ:  

«Να μην ανοιχθεύ απϐ την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη γραμματεύα» 

Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεϑεται απϐ αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμϐ, η 
οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμϐ ςτον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτϐτητασ του προςφϋροντοσ 
(μεμονωμϋνου ό ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικοϑ προςώπου), απαραύτητα 
ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐ τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριςτϐσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό 
Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ και η 
τεχνικό προςφορϊ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παροϑςα. 

(β) ϋναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνεται η οικονομικό 
προςφορϊ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παροϑςα. 

Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό με οποιοδόποτε τρϐπο, πριν απϐ την ημερομηνύα 
υποβολόσ του ϊρθρου 1.5 τησ παροϑςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμοϑ. 

Για τυχϐν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςημειώνει ςτο 
πρακτικϐ τησ την εκπρϐθεςμη υποβολό (ακριβό ημερομηνύα και ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην 
κατοχό τησ ό που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό ό που κατατϋθηκε ςτο 
πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςα Αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 

Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φϑλλο για λογαριαςμϐ του οικονομικοϑ φορϋα : 

α) απϐ τον ύδιο τον προςφϋροντα (ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου),  

β) το νϐμιμο εκπρϐςωπο του νομικοϑ προςώπου (ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου) και  

γ) ςε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, εύτε απϐ ϐλουσ τουσ 
οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο.  

την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε 
μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ), καθώσ και ο 
εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

Απϐ τον προςφϋροντα ςημαύνονται τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικϐ 
χαρακτόρα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφϐςον ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ 
χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λϐγω ϑπαρξησ τεχνικοϑ ό εμπορικοϑ απορρότου, ςτη 
ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νϐμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που 
επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. 

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερϐμενεσ 
ποςϐτητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιοϑνται 
για την αξιολϐγηςό τησ. 

τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε 
κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφϐςον 
ςυνυποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει 
υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ. 
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2.4.3  Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό Προςφορϊ»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερϐντων ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα 
περιλαμβϊνουν το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεϑθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), ϐπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 
4 του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.7.1 τησ παροϑςασ διακόρυξησ. Οι 
προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικϐ πρϐτυπο ΣΕΤΔ το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, και ςε επεξεργϊςιμη 
μορφό αρχεύου doc, και αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ (Παρϊρτημα ΙV). 

Επιςημαύνεται πωσ:  

- Ϊνασ οικονομικϐσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μϐνοσ του (αυτοτελώσ) και ο οπούοσ δεν ςτηρύζεται ςτισ 
ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια επιλογόσ, πρϋπει να 
ςυμπληρώνει ϋνα ΣΕΤΔ. 

- Ϊνασ οικονομικϐσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μϐνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ενϐσ ό 
περιςςοτϋρων ϊλλων φορϋων, πρϋπει να μεριμνϊ, ώςτε η Αναθϋτουςα Αρχό να λαμβϊνει το δικϐ του 
ΣΕΤΔ μαζύ με χωριςτϐ ΣΕΤΔ για καθϋναν απϐ τουσ φορεύσ, ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων ςτηρύζεται. 

- Ϊνασ οικονομικϐσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μϐνοσ του, αλλϊ προτύθεται να αναθϋςει υπϐ μορφό 
υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ τμόμα/τμόματα τησ ςϑμβαςησ, που υπερβαύνει(-ουν) ςωρευτικϊ το ποςοςτϐ 
του τριϊντα τοισ εκατϐ (30%) επύ τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ και ο οπούοσ δεν ςτηρύζεται ςτισ 
ικανϐτητεσ των υπεργολϊβων, πρϋπει να μεριμνϊ, ώςτε η Αναθϋτουςα Αρχό να λαμβϊνει το δικϐ του 
ΣΕΤΔ μαζύ με χωριςτϐ ΣΕΤΔ, ϐπου παρατύθενται οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται, ςϑμφωνα με το 
μϋροσ III για κϊθε ϋναν απϐ τουσ υπεργολϊβουσ. ε περύπτωςη που ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ των 
υπεργολϊβων, θα πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν και οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με το 
μϋροσ IV, εφϐςον εύναι ςχετικϋσ με την ειδικό ικανϐτητα ό ικανϐτητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο 
οικονομικϐσ φορϋασ, ομούωσ για καθϋνα απϐ τουσ υπεργολϊβουσ. υνεπώσ, ςτην περύπτωςη αυτό, θα 
πρϋπει να πληροϑται η γενικό ϋνδειξη του μϋρουσ IV περύ πλόρωςησ των κριτηρύων επιλογόσ. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το ΣΕΤΔ για κϊθε 
οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

2.4.3.2 Σεχνικό Προςφορϊ 

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλϑπτει ϐλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ 
απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό με το κεφϊλαιο “Απαιτόςεισ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του Παραρτόματοσ Ι 
τησ Διακόρυξησ, περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ 
πληροϑνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η 
καταλληλϐτητα του προςφερϐμενου ϋργου, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ, ςϑμφωνα με τα 
αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτο ωσ ϊνω Παρϊρτημα. 

Η Σεχνικό Προςφορϊ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει, κατ’ αντιςτοιχύα με τα κριτόρια ανϊθεςησ, ϐπωσ αυτϊ 
περιγρϊφονται ςτην παρ. 2.3.1. τησ παροϑςησ, ανϊλυςη ωσ προσ τον τρϐπο που πληροϑνται αυτϊ. 

Η Σεχνικό προςφορϊ θα φϋρει υποχρεωτικϊ ςφραγύδα του οικονομικού φορϋα, ονοματεπώνυμο 
και υπογραφό του νόμιμου εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα.  

Οι οικονομικού φορεύσ αναφϋρουν το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθενται να αναθϋςουν υπϐ μορφό 
υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν.  
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2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικών προςφορών 

την οικονομικό προςφορϊ δύνεται το προςφερϐμενο ποςϐ ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ ςε ΕΤΡΨ (€) για 
τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ. Τπϐδειγμα οικονομικόσ προςφορϊσ παρατύθεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V. 

την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τϐπο και με 
τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον αναλογικϐ τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην 
επ’ αυτοϑ ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ. 

Οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και δεν 
αναπροςαρμϐζονται. Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ: α) δεν δύνεται τιμό ςε 
ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νϐμιςμα, β) δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η 
προςφερϐμενη τιμό, με την επιφϑλαξη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμό 
υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ τησ ςϑμβαςησ, που καθορύζεται και τεκμηριώνεται απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό ςτο ϊρθρο 1.3 τησ παροϑςασ διακόρυξησ.  

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών  

Οι υποβαλλϐμενεσ προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ για διϊςτημα 
διακοςύων ςαρϊντα (240) ημερών απϐ την επϐμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ.  

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο απϐ τον ανωτϋρω προβλεπϐμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχϑσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφϐςον τοϑτο ζητηθεύ απϐ την αναθϋτουςα 
αρχό, πριν απϐ τη λόξη τησ, κατ' ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με την προβλεπϐμενη ωσ ϊνω 
αρχικό διϊρκεια. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η Αναθϋτουςα Αρχό κρύνει, κατϊ 
περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε οι 
οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μποροϑν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την 
προςφορϊ και την εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω 
ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε ϐχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα 
ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

ε περύπτωςη που λόξει ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ προςφορϊσ, η 
Αναθϋτουςα Αρχό δϑναται με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, εφϐςον η εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ 
εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει εκ των υςτϋρων απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ εύτε ϐχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H Αναθϋτουςα Αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών, 
απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρϐθεςμα, με τον τρϐπο και με το περιεχϐμενο που ορύζεται πιο πϊνω 
και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού ϐροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρϐνοσ και 
τρϐποσ υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχϐμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ 
προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχϐμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρϐποσ ςϑνταξησ και υποβολόσ 
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οικονομικών προςφορών), 2.4.5. (Φρϐνοσ ιςχϑοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολϐγηςη 
προςφορών), 3.2 (Πρϐςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινοϑ αναδϐχου) τησ παροϑςασ,  

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφϐςον αυτϊ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςη ό διϐρθωςη ό εφϐςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διϐρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ 
κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παροϑςησ 
διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτοϑμενεσ εξηγόςεισ, εντϐσ τησ 
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό ςϑμφωνα με 
την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παροϑςασ και το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ  

ε) η οπούα υποβϊλλεται απϐ ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δϑο ό περιςςϐτερεσ προςφορϋσ εύτε 
αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ.  

ζ) η οπούα εύναι υπϐ αύρεςη, 

η) η οπούα θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ,  

θ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητοϑνται απϐ τα ϋγγραφα τησ 
παροϑςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςϑμβαςησ. 

20PROC006790763 2020-05-29



    
 

ελύδα 34 απϐ 82 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Αποςφρϊγιςη προςφορών 

 

Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςτην καθοριςμϋνη απϐ την παροϑςα ημϋρα και ώρα παραλαμβϊνει απϐ το 
πρωτϐκολλο τουσ φακϋλουσ των προςφορών που υποβλόθηκαν εμπρϐθεςμα και  αποςφραγύζει τουσ 
κυρύωσ φακϋλουσ και ςτη ςυνϋχεια, τουσ φακϋλουσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να 
διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να διευκρινύςουν το περιεχϐμενο 
τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Η υποβολό μϐνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ κώλυμα για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του 
Διαγωνιςμοϑ και την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 117 παρ. 3 εδ. β΄ του Ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετϊ την αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη αυτών, 
εφαρμοζϐμενων των κειμϋνων διατϊξεων. 

Ειδικϐτερα : 

α) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται, καταχωροϑνται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικϐ 
πρακτικϐ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο ειδικϐτερα αναφϋρονται η ςειρϊ προςϋλευςησ, η 
επωνυμύα του οικονομικοϑ φορϋα, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρϐςωποσ και ο ϋλεγχοσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμοϑνται με τον αϑξοντα αριθμϐ κατϊθεςόσ τουσ, 
ϐπωσ καταχωρόθηκαν ςτο πρακτικϐ και μονογρϊφονται απϐ τον Πρϐεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμοϑ. 

β) τη ςυνϋχεια το αρμϐδιο γνωμοδοτικϐ ϐργανο προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη μϐνο των τεχνικών 
προςφορών των προςφερϐντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη. Η 
αξιολϐγηςη γύνεται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ και ςυντϊςςεται πρακτικϐ για την απϐρριψη 
ϐςων τεχνικών προςφορών δεν πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών 
και την αποδοχό και βαθμολϐγηςη ϐςων τεχνικών προςφορών αντύςτοιχα πληροϑν τα ανωτϋρω.  

γ) Εν ςυνεχεύα, και μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολϐγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών 
αποςφραγύζονται οι ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών. Για ϐςεσ 
προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα προηγοϑμενα ωσ ϊνω ςτϊδια α΄ και β΄ οι φϊκελοι τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται αλλϊ τηροϑνται απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό μϋχρι την 
οριςτικό επύλυςη τυχϐν διαφορών που προκϑψουν απϐ την ωσ ϊνω διαδικαςύα ςϑμφωνα με την 
παρϊγραφο 3.4. τησ παροϑςασ.  

δ) Σο αρμϐδιο γνωμοδοτικϐ ϐργανο προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη των οικονομικών προςφορών των 
προςφερϐντων, των οπούων τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη 
και ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ απαιτόςεισ τησ παροϑςασ και ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο 
ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απϐρριψό τουσ, την κατϊταξη των προςφορών και την 
ανϊδειξη του προςωρινοϑ αναδϐχου. Σο εν λϐγω πρακτικϐ κοινοποιεύται απϐ το ωσ ϊνω ϐργανο, ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό προσ ϋγκριςη. 
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Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, η 
Αναθϋτουςα Αρχό απαιτεύ απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο ϐριο δϋκα (10) 
ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμϐζονται τα ϊρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016.  

Η κατϊ τα ανωτϋρω αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών 
προςφορών και των οικονομικών προςφορών, θα γύνουν ςε μύα δημϐςια ςυνεδρύαςη, η οπούα θα λϊβει 
χώρα ςτισ 09/07/2020 ςϑμφωνα με το ϊρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

τη ςυνϋχεια εκδύδεται από την αναθϋτουςα αρχό μύα απόφαςη, με την οπούα επικυρώνονται τα 
αποτελϋςματα όλων των ανωτϋρω ςταδύων («Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» 
και «Οικονομικό Προςφορϊ»), η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ. 
Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ ϋνςταςη ςύμφωνα με την παρ. 3.4 τησ παρούςασ και ςύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
 
Οι οικονομικού φορεύσ που κατϋθεςαν εμπρϐθεςμα προςφορϊ, λαμβϊνουν γνώςη των προςφορών που 
κατατϋθηκαν, κατϐπιν πρϐςκληςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που τουσ κοινοποιεύται με την παραπϊνω 
απϐφαςη. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου 

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η Αναθϋτουςα Αρχό αποςτϋλλει ςχετικό πρϐςκληςη ςτον 
προςφϋροντα, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη («προςωρινϐ ανϊδοχο»), και τον καλεύ να 
υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ, δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ 
ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα που 
εκδύδονται, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) ϐλων των δικαιολογητικών 
που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.7.2. τησ παροϑςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη 
μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.2 τησ διακόρυξησ, καθώσ και για την 
πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτόσ. Ειδικϊ τα 
αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελοϑν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφϐςον ςυνυποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η 
οπούα πρϋπει να ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για την υποβολό των 
δικαιολογητικών. 

Αν δεν προςκομιςθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, 
και ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλει εντϐσ τησ προθεςμύασ τησ προηγοϑμενησ υποπαραγρϊφου, 
αύτημα προσ το αρμϐδιο ϐργανο αξιολϐγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο 
ςυνοδεϑεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα να αποδεικνϑεται ϐτι ϋχει αιτηθεύ την χορόγηςη 
των δικαιολογητικών, η Αναθϋτουςα Αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών 
για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για την χορόγηςη των δικαιολογητικών απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ. 

Αν επϋλθουν μεταβολϋσ ςτισ προϒποθϋςεισ τισ οπούεσ οι οικονομικού φορεύσ εύχαν δηλώςει κατϊ την 
υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ϐτι πληροϑν, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 
οικονομικϐσ φορϋασ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την 
προςκϐμιςη των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, οι οικονομικού φορεύσ οφεύλουν να ενημερώςουν 
αμελλητύ την Αναθϋτουςα Αρχό ςχετικϊ και το αργϐτερο μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 
για την προςκϐμιςη των δικαιολογητικών τησ παραγρϊφου 2.2.7.2 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 
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Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν κατϐπιν πρϐςκληςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που τουσ κοινοποιεύται με την απϐφαςη 
κατακϑρωςησ. 

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ 
τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν: 

i) κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το 
Σ.Ε.Τ.Δ., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii) δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα 
των παραπϊνω δικαιολογητικών ό  

iii) απϐ τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑονται οι ϐροι 
και οι προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.2 (λϐγοι αποκλειςμοϑ) και 2.2.3 - 2.2.6 
(κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παροϑςασ,  

Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα ό 
περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ϐτι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ 
επιλογόσ ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.3-2.2.6 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα 
ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη πρακτικοϑ απϐ 
την Επιτροπό Διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη 
δικαιολογητικών κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 103 του ν. 4412/2016, και τη 
διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινϐμενο ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απϐφαςησ εύτε 
για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ κατϊ τισ παραγρϊφουσ 3, 4 ό 5 του ϊρθρου 103 του ν. 4412/2016 εύτε 
κατακϑρωςησ τησ ςϑμβαςησ. 

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ 
επικυρώνονται με την απϐφαςη κατακϑρωςησ. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ με ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο επύ αποδεύξει την απϐφαςη κατακϑρωςησ, 
μαζύ με αντύγραφο ϐλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των προςφορών, ςε 
κϊθε προςφϋροντα που δεν ϋχει αποκλειςτεύ οριςτικϊ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
εκτϐσ απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο.   

Η εν λϐγω απϐφαςη αναφϋρει την προθεςμύα για την αναςτολό τησ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα 
με την επϐμενη παρϊγραφο 3.4.  

Η απϐφαςη κατακϑρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ, εφϐςον η Αναθϋτουςα Αρχό δεν 
την κοινοπούηςε ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ που δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ.  

Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ και ιδύωσ η ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ επϋρχονται 
εφϐςον α) παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ τησ ϋνςταςησ του ϊρ. 3.4 τησ παροϑςασ Διακόρυξησ 
και ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, η ϋκδοςη απϐφαςησ επύ αυτόσ ό η πϊροδοσ ϊπρακτησ τησ προθεςμύασ τησ 
δεϑτερησ υποπαραγρϊφου του ϊρ. 3.4 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, και β) η Αναθϋτουςα Αρχό 
κοινοποιόςει την απϐφαςη κατακϑρωςησ ςτον προςωρινϐ ανϊδοχο και αυτϐσ υποβϊλει την υπεϑθυνη 
δόλωςη του ϊρ. 105 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, μϐνο ςτην περύπτωςη που ϋχει αςκηθεύ ϋνςταςη κατϊ τησ 
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απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Η υπεϑθυνη δόλωςη ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, το οπούο 
ςυντϊςςει πρακτικϐ που ςυνοδεϑει τη ςϑμβαςη. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ εντϐσ 
προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρϐςκληςησ. Σο 
ςυμφωνητικϐ ϋχει αποδεικτικϐ χαρακτόρα.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικϐ μϋςα ςτην 
τεθεύςα προθεςμύα, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 103 του 
ν.4412/2016 για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό 
του ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  

3.4 Ενςτϊςεισ  

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ 
τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο 
οικονομικϐ φορϋα ό απϐ τη ςυντϋλεςη τησ παρϊλειψησ. Η ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ υποβϊλλεται 
ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικοϑ διαςτόματοσ απϐ τη δημοςύευςη τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών τησ 
παραγρϊφου 1.5 τησ παροϑςασ.  

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ϑςτερα απϐ γνώμη 
τησ Επιτροπόσ Αξιολϐγηςησ Ενςτϊςεων, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη 
τησ ϋνςταςησ. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η Αναθϋτουςα Αρχό 
αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με 
την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το 
παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό 
παραβϐλου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςοϑ ύςου με το ϋνα τοισ εκατϐ (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 
ςϑμβαςησ, το οπούο αφορϊ η ϋνςταςη. Σο παρϊβολο αυτϐ αποτελεύ δημϐςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο 
επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό μερικώσ δεκτό απϐ το 
αποφαςύζον διοικητικϐ ϐργανο.  

ε περύπτωςη αποδοχόσ, ολικόσ ό μερικόσ, ϋνςταςησ με την οπούα ζητεύται η αναβαθμολϐγηςη 
τεχνικών προςφορών, η Επιτροπό αξιολϐγηςησ ενςτϊςεων προβαύνει κατϊ την κρύςη τησ ςε 
αναβαθμολϐγηςη. Η προθεςμύα για την ϊςκηςη ϋνςταςησ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ δεν κωλϑει την πρϐοδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ.  

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό εκτϋλεςησ και την ακϑρωςη τησ 
πρϊξησ ό τησ παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που εκδύδεται ό ςυντελεύται επύ τησ ϋνςταςησ τησ 
προηγοϑμενησ παραγρϊφου, ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
κατϊ τα οριζϐμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ενδύκων βοηθημϊτων του 
παρϐντοσ. Πϋραν απϐ την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα ϊλλη τυχϐν προβλεπϐμενη απϐ 
γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ προςφυγό ό ειδικό προςφυγό νομιμϐτητασ. 

Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακϑρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ υπολογύζεται ςϑμφωνα 
με τα οριζϐμενα ςτο δεϑτερο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
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3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό ματαιώνει ό δϑναται να ματαιώςει εν ϐλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα 
ανϊθεςησ, για τουσ λϐγουσ και υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ απϐ γνώμη τησ 
αρμϐδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ. Επύςησ, αν διαπιςτωθοϑν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε 
οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου οργϊνου, να 
ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την 
επανϊληψό τησ απϐ το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ  

4.1 Εγγυόςεισ   

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ  

Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, εκτόσ ΥΠΑ, και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τα 
αναφερϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5. ςτοιχεύα τησ παροϑςασ. Σο περιεχϐμενϐ τησ εύναι ςϑμφωνο με τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό ϐλων 
των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδϐχου. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.4, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 
ςυμπληρωματικό εγγϑηςη το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ, 
εκτϐσ ΥΠΑ.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό 
ειδικϐτερα ορύζει.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ αποδεςμεϑεται ςταδιακϊ, κατϊ το ποςϐ που αναλογεύ ςτην αξύα του 
μϋρουσ του τμόματοσ των υπηρεςιών που παραλόφθηκε οριςτικϊ. Για την ςταδιακό αποδϋςμευςό τησ 
απαιτεύται προηγοϑμενη γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Παραλαβόσ. Εϊν ςτο πρωτϐκολλο παραλαβόσ 
αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρϐθεςμη παρϊδοςη, η παραπϊνω ςταδιακό αποδϋςμευςη 
γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη, κατϊ τα προβλεπϐμενα, των παρατηρόςεων και του εκπρϐθεςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι ϐροι τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικϐσ Κώδικασ.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικοϑ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το 
εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και 
εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 
4412/2016. 

Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων απϐ τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 
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4.4 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιηθεύ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ Επιτροπόσ τησ περ. β τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016.    

4.5 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

4.5.1. Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ, με τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 
καταγγεύλει τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ απϐ τη 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων που 
υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απϐφαςη του 
Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1. Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρϐπο:  

Η αμοιβό θα γύνει ςε τϋςςερισ (4) ιςϐποςεσ δϐςεισ, ότοι 25%  του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ ςϑμβαςησ για 
κϊθε ϋτοσ ωσ εξόσ:  

 Α΄ δϐςη: Σο πρώτο 25% τησ ςυνολικόσ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με την ολοκλόρωςη του ςταδύου 
1 και την παραλαβό του Παραδοτϋου 1, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ 
παροϑςησ. 

 Β΄ δϐςη: Σο δεϑτερο 25% τησ ςυνολικόσ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με την ολοκλόρωςη του 
ςταδύου 2 και την παραλαβό του Παραδοτϋου 2, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ 
παροϑςησ. 

 Γ΄ δϐςη: Σο τρύτο 25% τησ ςυνολικόσ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με την ολοκλόρωςη του ςταδύου 3 
και την παραλαβό του Παραδοτϋου 3, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςησ. 

 Δ΄ δϐςη: Σο τϋταρτο 25% τησ ςυνολικόσ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με την ολοκλόρωςη του 
ςταδύου 4 και την παραλαβό του Παραδοτϋου 4 και 5, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα 
Ι τησ παροϑςησ. 

Η πληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκϐμιςη των νομύμων παραςτατικών και 
δικαιολογητικών που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώσ 
και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργοϑν 
τον ϋλεγχο και την πληρωμό.  

5.1.2. Σον Ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με 
την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό τησ υπηρεςύασ  ςτον τϐπο και 
με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ.  

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φϐρου 
ειςοδόματοσ. 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1. Ο ανϊδοχοσ, με την επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται υποχρεωτικϊ 
ϋκπτωτοσ απϐ τη ςϑμβαςη και απϐ κϊθε δικαύωμα που απορρϋει απϐ αυτόν, εϊν δεν εκπληρώςει τισ 
ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, που 
εύναι ςϑμφωνεσ με την ςϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και εϊν υπερβεύ υπαύτια τη ςυνολικό 
προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, λαμβανομϋνων υπϐψη των παρατϊςεων. 

την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό ϐχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό 
των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτϐσ, θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμϐρφωςό του, η 
οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα που τεθεύ με την 
ειδικό ϐχληςη παρϋλθει χωρύσ να ςυμμορφωθεύ, κηρϑςςεται αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε τριϊντα 
(30) ημϋρεσ απϐ την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ ςυμμϐρφωςησ.  

τον ανϊδοχο που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ την ςϑμβαςη, επιβϊλλονται, μετϊ απϐ κλόςη του για 
παροχό εξηγόςεων,  ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 
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5.2.2. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ 
ςϑμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 
ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Ποινικϋσ ρότρεσ δϑναται να 
επιβϊλλονται και για πλημμελό εκτϋλεςη των ϐρων τησ ςϑμβαςησ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ: 

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικϐ διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ 
προβλεπϐμενησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ ό ςε περύπτωςη τμηματικών/ενδιαμϋςων 
προθεςμιών τησ αντύςτοιχησ προθεςμύασ επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ 
χωρύσ ΥΠΑ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα, 

β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ ΥΠΑ επύ τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα, 

γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ απϐ τισ 
επιβαλλϐμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ και δϑνανται να ανακαλοϑνται με 
αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που αφοροϑν ςτισ ωσ ϊνω 
τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθοϑν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ διϊρκεια και τισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ 
αυτόσ και με την προϒπϐθεςη ϐτι το ςϑνολο τησ ςϑμβαςησ ϋχει εκτελεςτεύ πλόρωσ. 

Σο ποςϐ των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του αναδϐχου. 

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον ανϊδοχο 
ϋκπτωτο. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ  

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των ϐρων 
των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικοϑ φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Φρϐνοσ παρϊδοςησ υλικών), 
6.4. (Απϐρριψη ςυμβατικών υλικών – αντικατϊςταςη), καθώσ και κατ’ εφαρμογό των ςυμβατικών 
ϐρων, να αςκόςει προςφυγό για λϐγουσ νομιμϐτητασ και ουςύασ ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη 
ςϑμβαςη μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ 
πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ απϐφαςησ.  

Η εμπρϐθεςμη ϊςκηςη τησ προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλϐμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ 
αποφαςύζει το αρμοδύωσ αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του προβλεπϐμενου ςτισ 
περιπτώςεισ β΄ και δ΄ τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 221 του ν.4412/2016 οργϊνου, εντϐσ προθεςμύασ 
τριϊντα (30) ημερών απϐ την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ θεωρεύται ωσ ςιωπηρώσ απορριφθεύςα.  

Κατϊ τησ απϐφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φϑςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν 
κατϊ τησ απϐφαςησ που επιβϊλλει κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ 
αυτό απϐ το αποφαινϐμενο αρμοδύωσ ϐργανο, η απϐφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ 
εμπρϐθεςμα προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απϐφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών που προκϑπτει απϐ τη ςϑμβαςη που ςυνϊπτεται ςτο 
πλαύςιο τησ παροϑςασ διακόρυξησ, επιλϑεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό αγωγόσ ςτο Διοικητικϐ 
Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη ςϑμβαςη, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτισ 
παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν απϐ την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο 
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Διοικητικϐ Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη τησ προβλεπϐμενησ ςτο ϊρθρο 205 
ενδικοφανοϑσ διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ  

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ απϐ την αρμϐδια 
Επιτροπό Παραλαβόσ των υπηρεςιών, η οπούα και θα ειςηγεύται ςχετικϊ για ϐλα τα ζητόματα που 
αφοροϑν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεων του αναδϐχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λϐγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω 
ϐρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφοροϑν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ 
διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διϊρκεια ςύμβαςησ  

6.2.1. Η διϊρκεια τησ ϑμβαςησ ορύζεται ςε τρύα (3) ϋτη και τϋςςερισ (4) μόνεσ (απϐ την ημερομηνύα 
υπογραφόσ τησ και ϐχι πϋραν απϐ την 30η.11.2023).  

Σα ςτϊδια υλοπούηςησ, τα αντύςτοιχα παραδοτϋα και η πληρωμό τησ υπηρεςύασ (του προγρϊμματοσ) θα 
πραγματοποιηθοϑν ωσ εξόσ: 

1ο τϊδιο: Ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ (εντϐσ του ϋτουσ 2020) - Οκτώβριοσ 2020: Τλοπούηςη 
των δρϊςεων Α,Β και Δ. Παραδοτϋο: ϋκθεςη αποτελεςμϊτων του 1ου ταδύου που θα περιλαμβϊνει: 
αποτελϋςματα τησ παρακολοϑθηςησ, πρωτϐκολλα καταγραφών, χϊρτησ φωλιών και μετακινόςεων 
πληθυςμοϑ ςε κλύμακα 1:5.000, πρϐταςη νϋων θϋςεων τοποθϋτηςησ τεχνητών φωλιών. 

2ο τϊδιο: Νοϋμβριοσ 2020 – Οκτώβριοσ 2021: Τλοπούηςη των δρϊςεων Α,Β,Γ και Δ. Παραδοτϋο: 
ϋκθεςη αποτελεςμϊτων του 2ου ταδύου που θα περιλαμβϊνει: αποτελϋςματα τησ παρακολοϑθηςησ, 
πρωτϐκολλα καταγραφών, χϊρτησ φωλιών και μετακινόςεων πληθυςμοϑ ςε κλύμακα 1:5.000, 
αποτελϋςματα τησ τοποθϋτηςησ των τεχνητών φωλιών, πρϐταςη νϋων θϋςεων για την τοποθϋτηςη 
τεχνητών φωλιών το επϐμενο ϋτοσ.   

3ο τϊδιο: Νοϋμβριοσ 2021 – Οκτώβριοσ 2022: Τλοπούηςη των δρϊςεων Α,Β,Γ και Δ. Παραδοτϋο: 
ϋκθεςη αποτελεςμϊτων του 3ου ταδύου που θα περιλαμβϊνει: αποτελϋςματα τησ παρακολοϑθηςησ, 
πρωτϐκολλα καταγραφών, χϊρτησ φωλιών και μετακινόςεων πληθυςμοϑ ςε κλύμακα 1:5.000, 
αποτελϋςματα τησ τοποθϋτηςησ των τεχνητών φωλιών, πρϐταςη νϋων θϋςεων για την τοποθϋτηςη 
τεχνητών φωλιών το επϐμενο ϋτοσ.   

4ο τϊδιο: Νοϋμβριοσ 2022- Οκτώβριοσ 2023: Τλοπούηςη των δρϊςεων Α,Β,Γ και Δ. Παραδοτϋο: τελικό 
ϋκθεςη αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ που θα περιλαμβϊνει  ςυγκεντρωτικϊ και για ϐλο τη 
διϊρκεια του προγρϊμματοσ: αποτελϋςματα τησ παρακολοϑθηςησ, πρωτϐκολλα καταγραφών, χϊρτησ 
φωλιών και μετακινόςεων πληθυςμοϑ ςε κλύμακα 1:5.000, αποτελϋςματα τησ τοποθϋτηςησ των 
τεχνητών φωλιών, πρϐταςη νϋων θϋςεων για την τοποθϋτηςη τεχν. φωλιών απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό 
μετϊ το πϋρασ του προγρϊμματοσ, ςυμπερϊςματα και προτϊςεισ. 

 

τϊδια 2020 2021 2022 2023 

1
ο
                          

2
ο
                          

3
ο
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4
ο
                          

Διευκρύνιςη: Όςον αφορϊ ςτισ υποχρεώςεισ και τα παραδοτϋα του Αναδόχου για το πρώτο ϋτοσ (1ο 
ςτϊδιο υλοπούηςησ), αναφϋρουμε ότι η παρακολούθηςη του πληθυςμού θα ξεκινόςει την επομϋνη 
τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ και επιπλϋον η δακτυλύωςη θα πραγματοποιηθεύ 
εφόςον κριθεύ ότι η εργαςύα αυτό δεν θα προκαλϋςει ενόχληςη ό κύνδυνο ςτουσ νεοςςούσ (θα 
ληφθούν υπόψη η ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ με τον Ανϊδοχο και η ηλικύα των 
νεοςςών κατϊ τη ημερομηνύα αυτό).  

6.2.2. Η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ μπορεύ να παρατεύνεται μετϊ απϐ αιτιολογημϋνη απϐφαςη 
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μϋχρι το 50% αυτόσ ϑςτερα απϐ ςχετικϐ αύτημα του αναδϐχου που 
υποβϊλλεται πριν απϐ τη λόξη τησ διϊρκειϊσ τησ, ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ που 
δεν οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα του αναδϐχου. Αν λόξει η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να 
υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, αν λόξει η παραταθεύςα, κατϊ τα ανωτϋρω, διϊρκεια, χωρύσ 
να υποβληθοϑν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα παραδοτϋα των ςυμβϊςεων, ο ανϊδοχοσ κηρϑςςεται 
ϋκπτωτοσ. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ 
τησ ςϑμβαςησ, και μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 
ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 5.2.2 τησ παροϑςασ. 

6.3 Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

6.3.1. Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων γύνεται απϐ την επιτροπό 
Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ που ϋχει ςυγκροτηθεύ με την υπ’ αρ. 8.2/13.03.2020 απϐφαςη τησ 1ησ 
ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του Δ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

6.3.2. Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 
ςτη ςϑμβαςη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ, η επιτροπό Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ: α) εύτε 
παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ό παραδοτϋα, εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ 
χωρύσ ϋγκριςη ό απϐφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου, β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με 
παρατηρόςεισ ό την απϐρριψη των παρεχομϋνων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, ςϑμφωνα με τισ 
παραγρϊφουσ που ακολουθοϑν. Σα ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςε τμηματικϋσ παραλαβϋσ. 

6.3.3. Αν η επιτροπό Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό/και τα 
παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο 
προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν απϐ τουσ ϐρουσ τησ 
ςϑμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐλητα των 
παρεχϐμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ 
ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

6.3.4.Για την εφαρμογό τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου ορύζονται τα ακϐλουθα: 

α) την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι δεν επηρεϊζεται η καταλληλϐλητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη 
του αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λϐγω παρεχϐμενων 
υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι 
ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η επιτροπό 
παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό/και 
παραδοτϋων τησ ςϑμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με τα 
αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη.  
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β) Αν διαπιςτωθεύ ϐτι επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου 
αποφαινϐμενου οργϊνου απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα, με την επιφϑλαξη 
των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 220 του ν.4412/2016. 

6.3.5 Αν παρϋλθει χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο των 30 ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ του 
παραδοτϋου/των υπηρεςιών απϐ τον οικονομικϐ φορϋα και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο παραλαβόσ 
με αποδοχό του ό πρωτϐκολλο με παρατηρόςεισ, θεωρεύται ϐτι η παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ 
αυτοδύκαια. 

6.3.6 Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδϐχου, 
πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ τη ςϑμβαςη ϋλεγχοι ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 6 του 
ϊρθρου 218 του ν. 4412/2016 με ευθϑνη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ 
εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων των προβλεπϐμενων ελϋγχων και τη ςϑνταξη 
των ςχετικών πρωτοκϐλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτϋων – Αντικατϊςταςη  

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό /και 
παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 
εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων αυτών με ϊλλα, που να εύναι ςϑμφωνα με 
τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. Αν η 
αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η προθεςμύα που ορύζεται 
για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ 
ςϑμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 
την παρϊγραφο 5.2.2 τησ παροϑςασ, λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην 
προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ και 
υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

6.5  Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ 

6.5.1 την περύπτωςη που, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ αμετϊκλητα για 
ϋνα απϐ τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2.2.2.1 τησ παροϑςασ, η Αναθϋτουςα Αρχό δϑναται 
να καταγγεύλει μονομερώσ τη ςϑμβαςη και να αναζητόςει τυχϐν αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςϑμφωνα με 
τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΑΚ, περύ αμφοτεροβαρών ςυμβϊςεων.  

6.5.2 την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ πτωχεϑςει ό υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό 
απϐ το δικαςτόριο ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ 
του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν βρεθεύ ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια 
διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου, η Αναθϋτουςα Αρχό δϑναται, ομούωσ, να 
καταγγεύλει μονομερώσ τη ςϑμβαςη και να αναζητόςει τυχϐν αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςϑμφωνα με τισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΑΚ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ  

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Περιγραφό των αναγκών τησ Α.Α 

 

Ειςαγωγό – Γενικϊ τοιχειϊ 

Σο κιρκινϋζι (Falco naumanni) εύναι μικρϐ ςε μϋγεθοσ μεταναςτευτικϐ γερϊκι που φωλιϊζει ςτη Νϐτια 
Ευρώπη και Αςύα και διαχειμϊζει ςτην υποςαχϊρια Αφρικό, μεταναςτεϑοντασ πϊνω απϐ τη Μεςϐγειο. 
τη χώρα μασ παραμϋνει απϐ το Μϊρτιο ωσ τον Οκτώβριο. Σο Κιρκινϋζι προςτατεϑεται απϐ την 
Ευρωπαώκό Οδηγύα 79/409/ΕΕ για τα ϊγρια πουλιϊ, και χαρακτηρύζεται ωσ «Σρωτϐ» ςϑμφωνα με το 
Κϐκκινο Βιβλύο για τα Ζώα τησ Ελλϊδασ.  

Ο πληθυςμϐσ και η εξϊπλωςη του κιρκινεζιοϑ ϋχει μειωθεύ ςημαντικϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ ςτα 
Βαλκϊνια και την Ελλϊδα. Η μεύωςη αυτό αποδύδεται πρωτύςτωσ ςτην ϋλλειψη κατϊλληλων χώρων 
φωλιϊςματοσ (λϐγω αντικατϊςταςησ των παλαιών κεραμοςκεπών) καθώσ ςτην εντατικοπούηςη των 
καλλιεργειών με ςυνεπακϐλουθη μεύωςη τησ διαθϋςιμησ τροφόσ (κυρύωσ εντϐμων). τη χώρα μασ ο 
κϑριοσ πληθυςμϐσ ϋχει απομεύνει ςτα χωριϊ του Θεςςαλικοϑ κϊμπου και ςτη Μακεδονύα, με 
οριςμϋνουσ μικροϑσ και απομονωμϋνουσ πληθυςμοϑσ ςτην υπϐλοιπη χώρα. Ο πληθυςμϐσ που 
φωλιϊζει μϋςα ςτην πϐλη των Λεχαινών, ακριβώσ ςτα ϐρια του Εθνικοϑ Πϊρκου Κοτυχύου – 
τροφυλιϊσ εύναι πιθανϐτατα ο μοναδικϐσ ςτην Πελοπϐννηςο, γεγονϐσ που κϊνει τη διατόρηςό του 
ςημαντικό προτεραιϐτητα για την Αναθϋτουςα Αρχό.  

Η Αναθϋτουςα Αρχό υλοποιεύ για 5 ςυνεχεύσ χρονιϋσ (2015-2019) δρϊςη για το Κιρκινϋζι ςτα Λεχαινϊ 
Ηλεύασ με ύδια μϋςα και την ςυνειςφορϊ εθελοντών. Η δρϊςη αυτό επικεντρώνεται ςτην 
παρακολοϑθηςη του πληθυςμοϑ, την υποβοόθηςη του φωλιϊςματοσ με τοποθϋτηςη τεχνητών 
φωλιών καθώσ και την ενημϋρωςη των κατούκων τησ περιοχόσ για το ςπϊνιο μικρϐ μεταναςτευτικϐ 
γερϊκι που αναπαρϊγεται ςτην πϐλη τουσ. Για την υλοπούηςό τησ δρϊςησ αυτόσ, το προςωπικϐ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ πραγματοποιεύ εβδομαδιαύεσ επιςκϋψεισ ςτην πϐλη των Λεχαινών κατϊ την 
αναπαραγωγικό περύοδο. 

 

Αναγκαιότητα και κοπόσ τησ Δρϊςησ 

Αποτιμώντασ τα αποτελϋςματα τησ δρϊςησ ϋωσ τώρα, κρύνεται απαραύτητο να ςυνεχιςτεύ και 
παρϊλληλα να επεκταθεύ αυτό χωρικϊ. υγκεκριμϋνα, ο μεγϊλοσ αριθμϐσ νεοςςών που πτερώνεται 
κϊθε καλοκαύρι, αναμϋνεται να διαςπαρεύ ςε γειτονικϋσ περιοχϋσ κατϊ τα προςεχό ϋτη. Η διαςπορϊ 
αυτό περιλαμβϊνει δϑο ςυνιςτώςεσ: αφενϐσ τισ μετακινόςεισ που πραγματοποιοϑν οι νεοςςού το 
καλοκαύρι του πρώτου ϋτουσ ζωόσ τουσ (μϐλισ δηλαδό πτερωθοϑν) ςε αρκετό απϐςταςη απϐ τη φωλιϊ 
ϐπου γεννόθηκαν, και αφετϋρου την επιςτροφό για φώλιαςμα την ϊνοιξη του 3ου ϋτουσ ηλικύασ τουσ 
(και ςε μικρϐτερο βαθμϐ του 2ου ϋτουσ) η οπούα γύνεται ςε τοποθεςύεσ που μπορεύ να απϋχουν ωσ 30 
χιλιϐμετρα απϐ τη φωλιϊ που γεννόθηκαν. Διϊφοροι παρϊγοντεσ ϐπωσ η ϋλλειψη τροφόσ ϋχει προταθεύ 
ϐτι μπορεύ να επηρεϊζουν την απϐςταςη αυτό.  
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Με δεδομϋνο επομϋνωσ ϐτι: α) ο πληθυςμϐσ των Λεχαινών βρύςκεται ςε φϊςη αϑξηςησ και 
επακϐλουθησ χωρικόσ επϋκταςησ, και β) το κιρκινϋζι γύνεται εϑκολα αποδεκτϐ απϐ την τοπικό κοινωνύα 
και η παρουςύα του ςυμβϊλει ςτην ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ για την αξύα του φυςικοϑ 
περιβϊλλοντοσ και τη ςημαςύα του Εθνικοϑ Πϊρκου, η Αναθϋτουςα Αρχό ςχεδύαςε τη ςυνϋχιςη και 
χωρικό επϋκταςη τησ δρϊςησ για το κιρκινϋζι, για την υλοπούηςό τησ οπούασ κρύθηκε αναγκαύα η 
υποςτόριξη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ απϐ εξωτερικϐ ςυνεργϊτη.  

κοπϐσ τησ παροϑςασ δρϊςησ εύναι η εδραύωςη του πληθυςμοϑ του F. naumanni ςτην περιοχό, μϋςω 
τησ επύτευξησ ενϐσ μεγϋθουσ πληθυςμοϑ που να εύναι βιώςιμοσ και εκτϐσ κινδϑνου εξαφϊνιςησ. 
Επιπλϋον ςκοπϐσ εύναι η ευαιςθητοπούηςη του κοινοϑ ςτην ευρϑτερη περιοχό ώςτε η παρουςύα του 
εύδουσ αυτοϑ να ςυμβϊλει ςτην καλϑτερη ςϑνδεςη μεταξϑ τησ τοπικόσ κοινωνύασ και του Εθνικοϑ 
Πϊρκου. Με αυτϐ τον τρϐπο ικανοποιοϑνται οι ςτϐχοι 2.1.7, 2.1.10 & 2.1.11 τησ Εθνικόσ ςτρατηγικόσ για 
τη βιοποικιλϐτητα. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Απαιτόςεισ και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ: 

 

Σο παρϐν πρϐγραμμα διαρκεύ απϐ το ϋτοσ 2020 ϋωσ και το ϋτοσ 2023 και θα περιλαμβϊνει την 
παρακολοϑθηςη: α) των φωλιαζϐντων ζευγαριών και την καταγραφό των παραμϋτρων τησ 
αναπαραγωγόσ, β) του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ, γ) των προ-μεταναςτευτικών μετακινόςεων του 
πληθυςμοϑ απϐ τον Αϑγουςτο ωσ τον Οκτώβριο εκϊςτου ϋτουσ. 

Ειδικϐτερα θα περιλαμβϊνει τισ εξόσ δρϊςεισ: 

Α) Παρακολοϑθηςη του πληθυςμοϑ του κιρκινεζιοϑ απϐ το Υεβρουϊριο ϋωσ και τον Αϑγουςτο κϊθε 
ϋτουσ, με επιτϐπιεσ επιςκϋψεισ ςτισ φωλιϋσ που ϋχουν τοποθετηθεύ και θα τοποθετηθοϑν ςτην αποικύα 
των Λεχαινών και ςτουσ γϑρω οικιςμοϑσ. Διερεϑνηςη για αναπαραγωγικό προςπϊθεια των νεαρών 
ςτισ γϑρω περιοχϋσ. Δακτυλύωςη νεοςςών και εκπαύδευςη του προςωπικοϑ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
ςτη δακτυλύωςη. Διερεϑνηςη των προ-μεταναςτευτικών μετακινόςεων. Η ςυχνϐτητα των επιςκϋψεων 
θα εύναι ενδεικτικϊ μύα φορϊ την εβδομϊδα κατϊ την αναπαραγωγικό περύοδο (Υεβρουϊριο-Ιοϑνιο) και 
μύα φορϊ το μόνα για το υπϐλοιπο διϊςτημα. Η δρϊςη θα υλοποιηθεύ τα ϋτη 2020-2023. 

Κατϊ την παρακολοϑθηςη απαιτεύται η ςυμπλόρωςη πρωτοκϐλλου πεδύου το οπούο θα ςυνταχθεύ απϐ 
τον Ανϊδοχο και θα εγκριθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό. Σο πρωτϐκολλο δϑναται να τροποποιηθεύ 
εφϐςον κριθεύ απαραύτητο για τισ ανϊγκεσ τησ παρακολοϑθηςησ.  

Β) Διερεϑνηςη και υπϐδειξη νϋων θϋςεων τοποθϋτηςησ τεχνητών φωλιών τϐςο ςτα Λεχαινϊ ϐςο και ςε 
γειτονικοϑσ οικιςμοϑσ, η οπούα θα υποβϊλλεται πριν την ϋναρξη τησ κϊθε αναπαραγωγικόσ περιϐδου 
προσ ϋγκριςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η δρϊςη θα υλοποιηθεύ τα ϋτη 2020-2023. 

Γ) Σοποθϋτηςη των τεχνητών φωλιών πριν την ϋναρξη τησ κϊθε αναπαραγωγικόσ περιϐδου, ςϑμφωνα 
με τισ προδιαγραφϋσ και οδηγύεσ που θα δοθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό και ςτισ τοποθεςύεσ που θα 
προκϑψουν απϐ το ςημεύο (Β) ανωτϋρω. Η δρϊςη θα υλοποιηθεύ τα ϋτη 2021-2023. το ςημεύο αυτϐ 
διευκρινύζεται ϐτι οι φωλιϋσ και το ανυψωτικϐ μηχϊνημα που θα χρειαςτοϑν για την τοποθϋτηςη των 
φωλιών θα παραςχεθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό.  

Δ) ϑνταξη ϋκθεςησ αποτελεςμϊτων ςτο τϋλοσ τησ κϊθε αναπαραγωγικόσ περιϐδου καθώσ και ςϑνταξη 
τελικόσ ϋκθεςησ. την πρώτη ϋκθεςη αποτελεςμϊτων θα ςυμπεριληφθοϑν τα υπϊρχοντα δεδομϋνα 
πεδύου (διαθϋςιμα ςτοιχεύα απϐ Αναθϋτουςα Αρχό, ςτοιχεύα απϐ δημοςιεϑςεισ τησ επιςτημονικόσ 
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κοινϐτητασ, ςτοιχεύα απϐ εθελοντϋσ ορνιθολϐγουσ πεδύου τεκμηριωμϋνησ αξιοπιςτύασ κτλ.). την 
τελικό ϋκθεςη να προταθοϑν διαχειριςτικϊ μϋτρα και δρϊςεισ για την διατόρηςη του πληθυςμοϑ και 
του εύδουσ. Η δρϊςη θα υλοποιηθεύ τα ϋτη 2020-2023. 

 

Παραδοτϋα: υνολικϊ πϋντε (5) εκθϋςεισ: 

- Σϋςςερισ (4) εκθϋςεισ αποτελεςμϊτων (Παραδοτϋο 1, 2, 3 και 4) με ςυνημμϋνα τα 
ςυμπληρωμϋνα πρωτϐκολλα πεδύου, χϊρτεσ, προτϊςεισ για νϋεσ θϋςεισ ανϊ αναπαραγωγικό 
περύοδο. Διευκρινύζεται ϐτι ςτην πρώτη ϋκθεςη θα ςυμπεριληφθοϑν και τα ςτοιχεύα απϐ τα 
υπϊρχοντα δεδομϋνα.  

- Μια (1) τελικό ϋκθεςη (Παραδοτϋο 5) ςϑνοψη ςυμπεραςμϊτων απϐ υλοπούηςη προγρϊμματοσ 
και πρϐταςη διαχειριςτικών μϋτρων και δρϊςεων για την διατόρηςη του πληθυςμοϑ και του 
εύδουσ. Οι εκθϋςεισ θα κατατεθοϑν ςε ηλεκτρονικό μορφό και ϋντυπη μορφό (1 αντύγραφο).  

 

τοιχεύα ωριμότητασ τησ ύμβαςησ 

Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ Πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων 
(Κωδικϐ ΟΠ 5033024) 

Η ςϑμβαςη περιλαμβϊνεται ςτο Τποϋργο 1 «ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 
ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔ» τησ Πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ 
ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 
ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» η οπούα ϋχει 
ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» 
με βϊςη την απϐφαςη ϋνταξησ με αρ. πρωτ. ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ465ΦΙ8-
ΜΒ) και ϋχει λϊβει Κωδικϐ ΟΠ 5033024. Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό 
Ϊνωςη (Σαμεύο υνοχόσ) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του ΠΔΕ. 

 

Σεκμηρύωςη ςκοπιμότητασ/υποδιαύρεςησ ό μη τησ ςύμβαςησ ςε τμόματα 

Δεν απαιτεύται υποδιαύρεςη τησ ςϑμβαςησ ςε τμόματα.  

 

Ομϊδα Έργου/χόμα Διούκηςησ τησ ύμβαςησ 

Όπωσ αναφϋρονται οι ελϊχιςτεσ απαιτοϑμενεσ ομϊδεσ ϋργου ςτην υποενϐτητα 2.2.5: «Σεχνικό και 
επαγγελματικό ικανϐτητα» τησ παροϑςασ διακόρυξησ, καθώσ και η ομϊδα ϋργου βϊςει τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ του προςφϋροντα.  

 

Διϊρκεια ςύμβαςησ-Φρόνοι παρϊδοςησ  

Όπωσ αναφϋρεται το χρονοδιϊγραμμα τησ ϑμβαςησ ςτην υποενϐτητα 6.2.1: «Διϊρκεια ϑμβαςησ» τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ. 

 

Σόποσ υλοπούηςησ/ παροχόσ των υπηρεςιών 

Εντϐσ των Δόμων Ανδραβύδασ Κυλλόνησ, Πηνειοϑ, Δυτικόσ ΑχαϏασ και ενδεχομϋνωσ εντϐσ των ϐμορων 
περιοχών που θα προκϑψουν απϐ τισ δρϊςεισ του προγρϊμματοσ ςε ςυνεννϐηςη με την Αναθϋτουςα 
Αρχό.   
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Παραδοτϋα-Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολούθηςησ  

Η παραλαβό των παραδοτϋων θα γύνει απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παραλαβόσ, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο 
κεφϊλαιο 6.3 τησ παροϑςασ διακόρυξησ.  
 

Παρατϊςεισ  

Με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ϑςτερα απϐ ειςόγηςη τησ υπηρεςύασ που διοικεύ 
τη ςϑμβαςη, η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ μπορεύ να παρατεύνεται μϋχρι το 50% αυτόσ, ϑςτερα 
απϐ ςχετικϐ αύτημα του Αναδϐχου, που υποβϊλλεται πριν απϐ τη λόξη τησ διϊρκειϊσ τησ, ςε 
αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα του αναδϐχου. Αν λόξει 
η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό αν λόξει η 
παραταθεύςα -κατϊ τα ανωτϋρω- διϊρκεια, χωρύσ να υποβληθοϑν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα 
παραδοτϋα τησ ςϑμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ. 

 

Σροποπούηςη ύμβαςησ  

Η παροϑςα μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ υπϐ τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ που 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φρηματοδότηςη: βλ. πιο πϊνω ςτοιχεύα ωριμϐτητασ τησ ςϑμβαςησ. 

Εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ ςε ευρώ, χωρύσ ΥΠΑ: 28.225,81 €  

 

Παρακρατόςεισ: Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και θα παρακρατοϑνται 
οι προβλεπϐμενεσ κρατόςεισ και φϐροι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων  

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Οριςμού  

Κύριοσ του ϋργου εύναι ο Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ 
Κϐλπου 

Αναθϋτουςα Αρχό εύναι ο Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ 
Κϐλπου 

Τπηρεςύα υπεύθυνη για την ϊςκηςη τησ παρακολούθηςησ και διούκηςησ τησ ςύμβαςησ (ςτο εξόσ 
«Τπηρεςύα») εύναι η Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ 

Ανϊδοχοσ εύναι το φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο ό η ςϑμπραξη που ςυνϊπτει ςϑμβαςη με την αναθϋτουςα 
αρχό.  

1.2 Αντικεύμενο τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων  

Η παροϑςα ςυγγραφό υποχρεώςεων προςδιορύζει το γενικϐ πλαύςιο και τουσ ειδικοϑσ ϐρουσ για την 
εκτϋλεςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδϐχου. Όςα θϋματα ςχετύζονται με τη διαδικαςύα 
ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεϑχοσ τησ Διακόρυξησ, ενώ το αντικεύμενο και τα τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ ςϑμβαςησ ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςασ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1 Σόποσ και χρόνοσ 

2.1.1 Σϐποσ εργαςύασ του αναδϐχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό του ϋργου κατϊ τισ 
εργαςύεσ πεδύου. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται, ϑςτερα απϐ ϋγκαιρη πρϐςκληςη των υπηρεςιών τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ (τησ Τπηρεςύασ που εύναι υπεϑθυνη για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ 
ςϑμβαςησ και επιβλεπϐντων) να ςυμμετϋχει ςε ςυςκϋψεισ, να παρϋχει γραπτϋσ ό προφορικϋσ 
πληροφορύεσ ό ςυμβουλϋσ ςτισ υπηρεςύεσ αυτϋσ και γενικϊ να παρϋχει κϊθε ςχετικό υποςτόριξη 
που κρύνει χρόςιμη η αναθϋτουςα αρχό. 

2.1.2 Μετϊ την επϋλευςη των ϋννομων αποτελεςμϊτων τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, η Αναθϋτουςα 
Αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, θϋτοντϊσ του 
προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
ϋγγραφησ ειδικόσ πρϐςκληςησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 105 του Ν4412/2016.  

2.1.3 υμβατικϐσ χρϐνοσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του 
αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτϐσ προςδιορύζεται ςτην προκόρυξη του διαγωνιςμοϑ. Η 
ϋναρξη τησ ςυνολικόσ και των τμηματικών προθεςμιών ςυμπύπτει, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ 
ςτο ιδιωτικϐ ςυμφωνητικϐ, με την επομϋνη τησ υπογραφόσ του. 

2.1.4 την προκόρυξη του διαγωνιςμοϑ παρϋχεται ενδεικτικϐ χρονοδιϊγραμμα εκπϐνηςησ των 
εργαςιών, ανϊ φϊςη εκτϋλεςησ εργαςιών.  

2.1.5 ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την υπογραφό του ιδιωτικοϑ 
ςυμφωνητικοϑ/ςϑμβαςησ, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςε αυτϐ, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να 
υποβϊλει νϋο χρονοδιϊγραμμα, ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ των ςυμβατικών τευχών. το νϋο 
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χρονοδιϊγραμμα αναγρϊφονται οι καθαρού χρϐνοι εκπϐνηςησ των εργαςιών για κϊθε ςτϊδιο και 
τα ακριβό ςημεύα ϋναρξησ κϊθε δρϊςησ, ϋτςι ώςτε να τηρηθεύ η ςυνολικό προθεςμύα.  

2.1.6 Αν μετατύθεται το χρονικϐ ςημεύο ϋναρξησ του ϋργου χωρύσ ευθϑνη του αναδϐχου, δικαιοϑται 
αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. 

2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου 

2.2.1 Σο ιδιωτικϐ ςυμφωνητικϐ θα υπογραφεύ, απϐ πλευρϊσ αναδϐχου, απϐ τον όδη εξουςιοδοτημϋνο 
κατϊ το ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρϐςωπο του διαγωνιζομϋνου, ο οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και 
κϊθε φϑλλο του ςυμφωνητικοϑ. 

2.2.2 Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, ο ανϊδοχοσ πρϋπει να δηλώςει την ϋδρα του και να 
ορύςει αντύκλητο, ο οπούοσ δεν αποκλεύεται να εύναι και ο εκπρϐςωποσ του αναδϐχου, εφϐςον 
κατοικεύ ςτην ϋδρα τησ υπεϑθυνησ υπηρεςύασ, για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ 
(παρ. 4 και  5 ϊρθρου 182 Ν.4412/2016). 

2.2.3 ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ των εκπροςώπων του αναδϐχου, γνωςτοποιεύται ςχετικϐ 
ϋγγραφο του αναδϐχου ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απϐφαςη των 
καταςτατικών οργϊνων του αναδϐχου ό των μελών του, ςε περύπτωςη αναδϐχου ςϑμπραξησ ό 
κοινοπραξύασ. Η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδϐχου υπϐκειται ςτην ϋγκριςη του 
προώςταμϋνου τησ υπεϑθυνησ υπηρεςύασ για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ .  

2.2.4 Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεϑθυνςη κατοικύασ των εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό και ςτην υπεϑθυνη υπηρεςύα για την παρακολοϑθηςη του ϋργου. 
Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ ςτον παλιϐ εκπρϐςωπο ό ςτην παλιϊ διεϑθυνςη 
θεωροϑνται ιςχυρϋσ, εφϐςον γύνονται πριν την γνωςτοπούηςη των μεταβολών. 

2.3 Παρακολούθηςη τησ ύμβαςησ  

Η διούκηςη τησ ςϑμβαςησ αςκεύται απϐ την υπεϑθυνη υπηρεςύα για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ 
ςϑμβαςησ, η οπούα εύναι αρμϐδια να ορύςει, και να γνωςτοποιόςει ςτον ανϊδοχο, τα πρϐςωπα που θα 
επιβλϋψουν την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςϑμβαςησ. Για τη διούκηςη και την επύβλεψη τησ ςϑμβαςησ 
ιςχϑουν τα ϐςα αναγρϊφονται ςτο ϊρθρο 216 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

3.1 Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικϐ για την εκτϋλεςη των 
υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςϑμφωνα και με τισ δεςμεϑςεισ που ανϋλαβε με την υποβολό τησ 
προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςϐντα του προςωπικοϑ αυτοϑ τελοϑν υπϐ την ρητό 
ό και ςιωπηρό ϋγκριςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σεκμαύρεται ϐτι η Τπηρεςύα αποδϋχεται τα 
πρϐςωπα αυτϊ, εφϐςον δεν αντιλϋγει γραπτϊ.  

3.2 Ο Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ την ομϊδα που δόλωςε κατϊ τη 
διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ και θα δηλώςει ϊμεςα την αποχώρηςη οποιουδόποτε μϋλουσ τησ 
ομϊδασ απϐ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, για οποιονδόποτε λϐγο. Η Τπηρεςύα ερευνϊ τουσ λϐγουσ 
τησ αποχώρηςησ και μπορεύ να εγκρύνει την αναπλόρωςό του με αντύςτοιχο ςτϋλεχοσ, ύςησ 
τουλϊχιςτον εμπειρύασ, αν η αποχώρηςη οφεύλεται ςε ςπουδαύο λϐγο. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

4.1 Αμοιβό του αναδόχου 

υμβατικό αμοιβό του αναδϐχου εύναι το ποςϐ τησ οικονομικόσ του προςφορϊσ.  

4.2 Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου 

4.2.1 Ο ανϊδοχοσ αμεύβεται ςε ςτϊδια, ϐπωσ αυτϊ προκϑπτουν απϐ την περιγραφό του ϋργου ςτο 
τεϑχοσ τησ διακόρυξησ. Η ςταδιακό καταβολό τησ αμοιβόσ ανϊ ςτϊδιο ρυθμύζεται απϐ το ϊρθρο 
200 του Ν. 4412/2016 και περιγρϊφεται ςτο τεϑχοσ τησ διακόρυξησ. Διευκρινύζεται ϐτι:  

(α) Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για ϐλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και 
ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα ταμεύα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, υγειονομικόσ περύθαλψησ και ςυντϊξεων, 
επαγγελματικών, δημϐςιων ό ϊλλων φορϋων, ϐπωσ τα ΣΜΕΔΕ, ΕΥΚΑ, ΣΕΕ κ.λπ. 

(β) Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει ΥΠΑ. Ο φϐροσ αυτϐσ θα καταβϊλλεται επιπλϋον ςτον 
ανϊδοχο, με την πληρωμό κϊθε λογαριαςμοϑ. 

Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋναν μόνα απϐ την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) των 
παραδοτϋων, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ 
και με την επιφϑλαξη των οριζϐμενων ςτην παρ. 8.2 του παρϐντοσ Παραρτόματοσ.   

4.2.2  Η ςυμβατικό αμοιβό του αναδϐχου περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ δαπϊνεσ (ϐπωσ ϋξοδα μετακινόςεων, 
ειδικϊ και γενικϊ ϋξοδα κ.λπ.) και το επιχειρηματικϐ του κϋρδοσ, μϋχρι την ολοκλόρωςη και 
παρϊδοςη των εργαςιών. Δεν αναγνωρύζονται λϐγοι προςαϑξηςησ τησ αμοιβόσ, εκτϐσ αν 
αναφϋρεται διαφορετικϊ ςτον νϐμο. 

4.3 Νόμιςμα αμοιβόσ  

Σα τιμολϐγια του αναδϐχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα διεκπεραιώνονται απϐ 
την Αναθϋτουςα Αρχό θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΨ και ςϑμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχϑουςα 
νομοθεςύα. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1.1 Εϊν η εγγυητικό επιςτολό εκδοθεύ απϐ ξϋνη τρϊπεζα, τϐτε μπορεύ να εύναι ςυντεταγμϋνη ςε μύα 
απϐ τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεϑεται απαραύτητα απϐ 
επύςημη μετϊφραςη ςτα ελληνικϊ. 

5.1.2 Εφϐςον προκϑψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνϐλου ό, αναλϐγου προσ την 
απαύτηςη, μϋρουσ των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ, η Αναθϋτουςα Αρχό 
ειςπρϊττει την εγγϑηςη με ϋγγραφη δόλωςό τησ προσ τον εγγυητό. Η κατϊπτωςη του ςυνϐλου 
των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την ευθϑνη του αναδϐχου για αποζημύωςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
ςε περύπτωςη που αυτό υποςτεύ ζημύα μεγαλϑτερη του ποςοϑ των εγγυόςεων. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

6.1 Αν ο ανϊδοχοσ, με υπαιτιϐτητϊ του δεν τηρεύ τισ ςυμβατικϋσ προθεςμύεσ περαύωςησ των εργαςιών 
τησ ςϑμβαςησ ό εκτελεύ τη ςϑμβαςη πλημμελώσ, βαρϑνεται με ποινικϋσ ρότρεσ ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 
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6.2  Οι ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και κοινοποιοϑνται ςτο 
ανϊδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

7.1 Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του αναδόχου 

7.1.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, ϐπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται 
ςτα τεϑχη τησ προκόρυξησ και τισ ευθϑνεσ που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη, με επιδεξιϐτητα, 
επιμϋλεια και επαγγελματικό κρύςη. 

7.1.2 Αν ο ανϊδοχοσ κληθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό να παρϋμβει ςε υπϐθεςη μεταξϑ αυτοϑ (τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ) και τρύτου, υποχρεώνεται να ενεργόςει ςϑμφωνα με τη ςϑμβαςη. Εϊν απϐ 
τη ςϑμβαςη δεν ςυνϊγεται ο τρϐποσ δρϊςησ του, απευθϑνεται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ζητώντασ 
ςχετικϋσ οδηγύεσ. 

7.1.3 Με τη λόξη τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ϐλα 
τα ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, 
καθώσ και ϐτι ϊλλο ανόκει ςε αυτό. 

7.1.4 Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ την Αναθϋτουςα Αρχό για περιπτώςεισ 
ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ 
οπούεσ προκϑπτει τϋτοια ςϑγκρουςη. 

7.2 Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο 

Η Αναθϋτουςα Αρχό απαλλϊςςεται απϐ κϊθε ευθϑνη και υποχρϋωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό απϐ κϊθε 
ϊλλη αιτύα κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ 
αποζημύωςησ για υπερωριακό απαςχϐληςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο προςωπικϐ του αναδϐχου 
ό τρύτων. 

7.3 Εμπιςτευτικότητα 

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λϑςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ (και οι 
προςτεθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικοϑ και διεθνοϑσ τϑπου), χωρύσ την προηγοϑμενη 
ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα 
περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών 
τουσ. 

7.4 Κυριότητα χεδύων και Εγγρϊφων 

7.4 1 Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια, μελϋτεσ, ςτοιχεύα κ.ο.κ.) που θα ςυνταχθοϑν απϐ τον ανϊδοχο (και τουσ 
προςτεθϋντεσ του) ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, θα εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των νομύμων εκπροςώπων του κατϊ τη 
διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ και θα παραδοθοϑν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςτον χρϐνο που 
προβλϋπεται ςτον νϐμο και ςτη ςϑμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ οιονδόποτε τρϐπο λόξη ό λϑςη 
τησ ςϑμβαςησ. 

7.4.2 Αν εύναι υποχρϋωςη του αναδϐχου να παραδώςει αρχεύα με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό, 
υποχρεοϑται να τα ςυνοδεϑςει με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη / 
διαχεύριςό τουσ. 
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7.5 Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ του αναδόχου 

7.5.1 Ο ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςϑμπραξησ ϐλα τα μϋλη τησ) υποχρεοϑται να εκπληρώνει τισ κατϊ 
τισ κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ και ενδεικτικϊ:  

 την υποχρϋωςη εγγραφόσ ςτην αρμϐδια ΔΟΤ και υποβολόσ των αναγκαύων δηλώςεων 
φορολογύασ ειςοδόματοσ, ΥΠΑ κλπ., 

 την τόρηςη βιβλύων ςϑμφωνα με την ελληνικό φορολογικό νομοθεςύα, 

 την πληρωμό φϐρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φϐρων ό τελών.  

7.5.2. Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχϐν αλλοδαπών 
επιχειρόςεων του αναδϐχου, αυτϐσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχόϐλα τα 
ςχετικϊ δικαιολογητικϊ ϋγγραφα που απαιτοϑνται απϐ τισ αρμϐδιεσ ελληνικϋσ δημϐςιεσ 
υπηρεςύεσ. 

7.6 Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το προςωπικό του 

Ο ανϊδοχοσ (και τα μϋλη του, ςε περύπτωςη ςϑμπραξησ) υποχρεοϑται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ 
του που απορρϋουν απϐ την κεύμενη για την κοινωνικό αςφϊλιςη νομοθεςύα, για το προςωπικϐ που θα 
απαςχολόςει για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

7.7 Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο 

Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιοϑται να προβαύνει, χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημϐςιεσ ό δια του τϑπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη 
ςϑμβαςη ό την αναθϋτουςα αρχό. 

7.8 Αλληλογραφύα του Αναδόχου με την αναθϋτουςα αρχό 

Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξϑ του αναδϐχου και τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μποροϑν να 
αποςτϋλλονται με ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο ό με ταχυδρομεύο (ςυςτημϋνο ό απλϐ ό με ταχυμεταφορϊ) 
και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΗ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

8.1 Παροχό υφιςταμϋνων ςτοιχεύων 

Η Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεοϑται να παρϋχει ςτον ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, ϐλεσ τισ πληροφορύεσ 
που αφοροϑν τη ςϑμβαςη, εφϐςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ παραδώςει. 

8.2 Έγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου 

ε περύπτωςη που η αμοιβό του Αναδϐχου καλϑπτεται απϐ επιχορόγηςη που λαμβϊνει η Αναθϋτουςα 
Αρχό απϐ οποιονδόποτε ϊλλο φορϋα, η πληρωμό δεν θα οφεύλεται ςτον Ανϊδοχο και η Αναθϋτουςα 
Αρχό δεν θα καθύςταται υπερόμερη ςε περύπτωςη μη καταβολόσ τησ, πριν την ϋγκριςη τησ ςχετικόσ 
δαπϊνησ και την καταβολό του ςχετικοϑ ποςοϑ απϐ την αρμϐδια Αρχό ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Ιςχύουςα νομοθεςύα 

Η ϑμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ απϐ το ελληνικϐ δύκαιο.  
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9.2 Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ςύμβαςησ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό και ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑνται να αντιμετωπύζουν καλϐπιςτα τισ αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθοϑν για την επύλυςη των διαφωνιών τουσ με 
πνεϑμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγϑησ.  

9.3 Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα υμβατικϊ Σεύχη ό ςτην Προςφορϊ του Αναδόχου 

9.3.1 Σα ςυμβατικϊ τεϑχη αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που υπϊρξουν αντικρουϐμενεσ 
διατϊξεισ ό ϐροι ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη, υπεριςχϑουν τα αναγραφϐμενα ςτο ιςχυρϐτερο κϊθε 
φορϊ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ςυμφωνητικϐ. 

9.3.2 Λϊθη ό παραλεύψεισ των ςυμβατικών τευχών μπορεύ να διορθώνονται πριν την υπογραφό τησ 
ςϑμβαςησ, αν τοϑτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςϑνη των διαγωνιζομϋνων και 
ςτην υποχρϋωςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να μη μεταβϊλει μονομερώσ τουσ ϐρουσ τησ, που 
ϋλαβαν υπϐψη τουσ οι διαγωνιζϐμενοι για τη διαμϐρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ. 

9.4  Ανωτϋρα βύα 

9.4.1 Αν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ επιςυμβοϑν γεγονϐτα ό περιςτατικϊ "ανώτερησ βύασ", τα 
οπούα ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ ευθϑνησ των 
ςυμβαλλομϋνων, καθϋνα εκ των μερών δικαιοϑται να αναςτεύλει την εκπλόρωςη των 
ςυμβατικών του υποχρεώςεων, εφϐςον αυτϊ τα γεγονϐτα ό περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την 
εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω δικαύωμα υφύςταται μϐνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των 
περιςτατικών αυτών δεν ρυθμύζονται απϐ τον νϐμο ό τη ςϑμβαςη. 

9.4.2 Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δεν 
δημιουργεύ δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν αναςτϋλλεται 
η εκπλόρωςη υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών που κατϋςτηςαν απαιτητϋσ πριν απϐ την 
επϋλευςη των ϊνω γεγονϐτων ό περιςτατικών.  

9.4.3 Η απϐδειξη τησ ανωτϋρασ βύασ βαρϑνει αυτϐν που την επικαλεύται. 

9.4.4 Ο ανϊδοχοσ που επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεοϑται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ τϐτε που 
ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτοϑν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και να 
προςκομύςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. 

9.5 Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ 

Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακϑψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ δεν 
δικαιολογοϑν την εκ μϋρουσ του αναδϐχου ϊρνηςη παροχόσ των υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των 
καθηκϐντων του ϐπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ςϑμβαςη, εκτϐσ αν τοϑτο ρητώσ προβλϋπεται απϐ τον 
νϐμο ό τη ςϑμβαςη. Αν, παρϐτι δεν υφύςταται τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ 
ςϑμβαςησ, η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να κηρϑξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο, κατϊ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ 
του νϐμου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – χϋδιο ύμβαςησ  

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΥΩΝΗΣΙΚΟ 
Για την παροχό τησ υπηρεςύασ με θϋμα «………….» ςτο εξόσ και «ϋργο» 

αξύασ …………. € (χωρύσ Υ.Π.Α.) και ……….. € (με 24% Υ.Π.Α.) 
 
 
το Λϊππα ςόμερα την ………… του μηνϐσ ……………. του ϋτουσ 20…, ημϋρα ……………., ςτα γραφεύα του 
Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου, οι κατωτϋρω 
ςυμβαλλϐμενοι: 
 
1. Ο «Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου» με ϋδρα το 
Λϊππα ΑχαϏασ (Παλαιϊ Εθνικό Οδϐσ Πατρών-Πϑργου, Λϊππα ΑχαϏασ 27052) με Α.Υ.Μ. 099196238 
(Δ.Ο.Τ. Γ΄ΠΑΣΡΨΝ), καλοϑμενοσ ςτο εξόσ «Αναθϋτουςα Αρχό», νομύμωσ εκπροςωποϑμενοσ, 
ςϑμφωνα με τον Νϐμο 4519/2018 και την Τπουργικό Απϐφαςη 27206/29-12-09 (ΥΕΚ 538/ΤΟΔΔ/29-12-
09), απϐ τον κ. Νικϐλαο Καραβϊ Πρϐεδρο του Δ του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-
τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου, και  

2. ο οικονομικϐσ φορϋασ με την επωνυμύα ………….., που εδρεϑει ……………., με ΑΥΜ …………….., το 
οπούο θα ονομϊζεται ςτο εξόσ Ανϊδοχοσ, εκπροςωποϑμενοσ νϐμιμα απϐ ………………, ……………., 
ενεργώντασ για τον ύδιο και για λογαριαςμϐ του «…………………», 

αφού ϋλαβαν υπόψη: 

1. Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 28η/11/2007, για τροποπούηςη του 
Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ του 
κοινοϑ λεξιλογύου για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαώκοϑ  
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περύ των διαδικαςιών ςϑναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων, ϐςον αφορϊ ςτην αναθεώρηςη του CPV. 

2. Σον Ν. 4519/2018 «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 
Β΄25). 

3. Σην με αρ. Π1 2380/2012 Κ.Τ.Α. (Β΄3400) «Ρϑθμιςη των ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και 
διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου 
Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικϐτητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτϑων». 

4. Σον Ν. 4412/2016 «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

5. Σον Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρϐγραμμα  
Διαϑγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 112/Α΄/13-07-2010).  

6. Σον Ν. 4013/2011 «ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 
Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων.  

7. Σον Ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ – Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (ΥΕΚ 74/Α’/26-03-2014) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 1 «Κατϊργηςη τησ 
υποχρϋωςησ επικυρώςεων αντιγρϊφων εγγρϊφων». 

8. Σον Ν. 2859/2000 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ  (ΥΠΑ)» [ΥΕΚ 248/Α’ 7-11-
2000] και ειδικϐτερα το ϊρθρο 21 «υντελεςτϋσ. Τπολογιςμϐσ του Υϐρου». 

9. Σην ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-003-2005 Τπ. Οικονομικών και τησ 
13984/ΕΤ/2810/21-01-2005 «Περύ εφαρμογόσ νϋων ςυντελεςτών του Υ.Π.Α.». 
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10. Σην παρ. Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτη Οδηγύα 
2011/7 τησ 13.2.2001 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ 
ςυναλλαγϋσ», 

11. Σον Ν. 4172/2013 «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» [ΥΕΚ 167/Α’/23-7-2013] και ειδικϐτερα το 
ϊρθρο 64 «υντελεςτϋσ παρακρϊτηςησ φϐρου». 

12. Σον Ν.4270/2014 «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 
2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 143/Α’ 28-6-2014). 

13. Σο π.δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα 
(ΥΕΚ 34/Α’ /23-3-2015). 

14. Σο ϊρθρο 36 τησ με αρ. 81896/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ, 
Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμοϑ, για τισ ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ ςυμβϊςεισ ςτα πλαύςια 
των προγραμμϊτων ΕΠΑ 2014-2020. 

15. Σον κατ’ εξουςιοδϐτηςη κανονιςμϐσ (ΕΕ) 2017/2365/ τησ Επιτροπόσ τησ 18ησ  Δεκεμβρύου 2017 
για την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου, ϐςον αφορϊ ςτα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ για τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ 
ςυμβϊςεων. 

16. Σον Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αριθ. 868/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 8ησ/08/2014 για τροποπούηςη των 
παραρτημϊτων του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1095/2003 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου για τη θϋςπιςη μιασ κοινόσ ονοματολογύασ των εδαφικών ςτατιςτικών μονϊδων 
(NUTS). 

17. Σην υπ’ αρύθμ. 57654/22-5-2017 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ με θϋμα 
«Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ 
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ..] του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» 
(ΥΕΚ 1781/Β’ /23-5-2017). 

18. Σην υπ’ αρύθμ. 1191/14-3-2017 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 
Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Οικονομικών με θϋμα «Καθοριςμϐσ του χρϐνου, τρϐπου 
υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ κρϊτηςησ 0,06% υπϋρ τησ 
Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών [Α.Ε.Π.Π.], καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄/147) [ΥΕΚ 969/Β’ /22-3-2017]. 

19. Σην υπ’ αρύθμ. 5143/5-12-2014 απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών με θϋμα 
«Καθοριςμϐσ του τρϐπου υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ 
κρϊτηςησ υπϋρ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ.3 
του ϊρθ. 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204), ϐπωσ ιςχϑει [ΥΕΚ 3335/Β’ 11-12-2014]. 

20. Σην Κατευθυντόρια Οδηγύα 19 (2η Ϊκδοςη – Αριθμϐσ Απϐφαςησ 1/2018) τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. με 
θϋμα «υμβϊςεισ κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ I) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ II) του Ν. 4412/2016 
(Α΄147) – Προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ΑΔΑ: ΨΨΤΓΟΞΣΒ-Θ73). 

21. Σον Κανονιςμϐ (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου  τησ 
17ησ/12/2013 «περύ καθοριςμοϑ κοινών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ 
Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ, το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ 
ταμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και περύ καθοριςμοϑ 
γενικών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και για 
την κατϊργηςη του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

22. Σον νϐμο 4314/2014 για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την Προγραμματικό Περύοδο 2014-2020 (ΥΕΚ 265/Α/23-12-2014), ϐπωσ 
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τροποποιόθηκε με τον Ν. 4328/2015 (ΥΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΥΕΚ 69/Α/2-7-
2015) και ιςχϑει.  

23. Σην υπ’ αρύθμ. Απϐφαςη 27206/21-12-2009 (ΥΕΚ 538/2009 ΤΟΔΔ) Τπουργοϑ ΠΕΚΑ 
«υγκρϐτηςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου  -
τροφυλιϊσ» ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.   

24. Σον κανονιςμϐ λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 
Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004). 

25. Σον Κανονιςμϐ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004)  
26. Σον Κανονιςμϐ για την εκτϋλεςη ϋργων, για την ανϊθεςη και ςϑναψη ςυμβϊςεων, προμηθειών, 

μελετών και υπηρεςιών του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004) 
27. τισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Τ.Α.(ΥΕΚ Β/30/17-01-2020), με 

την οπούα εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 του ΥΟΡΕΑ. 
28. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ465ΦΙ8-ΜΒ) 

Απϐφαςη τησ Ειδικόσ Γραμματϋωσ Διαχεύριςησ Σομεακών ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ ϋνταξησ τησ Πρϊξησ 
«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ 
ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ ΟΠ 5033024 ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ 
Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη 2014 – 2020». 

29. Ση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΥΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τπουργικό Απϐφαςη για 
την Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) 
Τπουργικόσ Απϐφαςησ «Εθνικού Κανϐνεσ Επιλεξιμϐτητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του 
ΕΠΑ 2014-2020 – Ϊλεγχοι νομιμϐτητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτοϑμενων 
πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 απϐ Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ – Διαδικαςύα 
ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολϐγηςησ πρϊξεων», ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με την 
απϐφαςη με αρ.84528/ΕΤΘΤ 606 (ΥΕΚ 2706/Β/1.8.2017) και ιςχϑει, 

30. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 50454/21-5-2020 Απϐφαςη Τπ. ΟΙΚ. ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. 
Κατϊρτιςησ Ετηςύων Προγραμμϊτων, περύ ϋγκριςησ ϋνταξησ ςτο Πρϐγραμμα Δημοςύων 
Επενδϑςεων (ΠΔΕ) 2020, ςτη ΑΕ 275/1 του ϋργου «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ 
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ με κωδικϐ ϋργου 
2019Ε27510024 (ΑΔΑ: 65ΝΑ46ΜΣΛΡ-ΖΜΥ). 

31. Σην υπ’ αρ. 510/28.05.2020 Διακόρυξη για τισ Τπηρεςύεσ «Παρακολοϑθηςη (Monitoring) του 
Κιρκινεζιοϑ (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη περιοχό». 

32. Σην υπ’ αριθ. …. Απϐφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: …) ϐπωσ αυτό καταχωρόθηκε με α/α 
…. ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων & Εντολών Πληρωμόσ του ΥΟΡΕΑ για την κϊλυψη τησ ςχετικόσ 
ανϊγκησ.  

33. Ση με αριθμ. 8.2/13.03.2020 απϐφαςη τησ 1ησ ϋκτακτησ ςυνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που 
αφορϊ ςτον οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & παραλαβόσ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ 
για την παροχό υπηρεςιών. 

34. Σην υπ’ αριθ. 2η/27-06-2019 Απϐφαςη τησ 4ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ 
ςχετικϊ με την ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με Ίδια Μϋςα (ΑΤΙΜ) τησ πρϊξησ 
«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ 
ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 5033024 και κωδικϐ Α 2019Ε27510024 ςτο 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-2020. 
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35. Σην αριθ. …προςφορϊ του ……. 
36. Ση με αρ. … απϐφαςη του Δ.. του ΥΟΡΕΑ, με την οπούα κατακυρώθηκε η ςϑμβαςη ςτο 

Ανϊδοχο. 
37. Σο γεγονϐσ ϐτι δεν εκκρεμοϑν ενςτϊςεισ ό ϊλλη διοικητικό ό δικαςτικό διαδικαςύα ενώπιον τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ, και των δικαςτικών αρχών κατϊ τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμοϑ 
αναφορικϊ με τη ςϑμβαςη. 

38. Σο γεγονϐσ ϐτι η προκαλοϑμενη με την παροϑςα ςϑμβαςη δαπϊνη βαρϑνει τισ εγκεκριμϋνεσ 
πιςτώςεισ του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2020 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 61.00.99) του ΥΟΡΕΑ με 
τη δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με το ανωτϋρω (32) ςχετικϐ, 

 
ςυμφώνηςαν και ςυναποδϋχθηκαν ότι ο πρώτοσ απϐ τουσ ςυμβαλλομϋνουσ (Αναθϋτουςα Αρχό), 
αναθϋτει ςτον δεϑτερο (Ανϊδοχο) τισ υπηρεςύεσ (θα αναφϋρεται ςτο εξόσ και ωσ ϋργο) με τύτλο 
«Παρακολούθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρύτερη 
περιοχό».  

Ο δεϑτεροσ ςυμβαλλϐμενοσ αποδϋχεται την εκπϐνηςη του ϋργου με τουσ παρακϊτω ϐρουσ: 

Άρθρο 1 
Αντικεύμενο του υμφωνητικού 

Η Αναθϋτουςα Αρχό με το παρϐν αναθϋτει και ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να παρϊςχει 
τισ υπηρεςύεσ (το ϋργο) με θϋμα «Παρακολούθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) ςτα 
Λεχαινϊ και ςτην ευρύτερη περιοχό». Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να εκτελϋςει τισ 
υπηρεςύεσ αυτϋσ και δεςμεϑεται κατϊ την εκπϐνηςό τουσ να εφαρμϐςει ϐςα αναφϋρονται ςτο 
παρϊρτημα τησ τεχνικόσ περιγραφόσ τησ διακόρυξησ. 

Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτον ακϐλουθο κωδικϐ του Κοινοϑ Λεξιλογύου δημοςύων 
ςυμβϊςεων (CPV): 90721700-4 Τπηρεςύεσ προςταςύασ ειδών υπϐ εξαφϊνιςη. 

Σο παρϐν ιδιωτικϐ ςυμφωνητικϐ αποτελεύ ϋνα απϐ τα τεϑχη τησ ςϑμβαςησ για την παροχό των ωσ ϊνω 
υπηρεςιών, τα οπούα αναλυτικϊ και κατϊ τη ςειρϊ ιςχϑοσ τουσ εύναι τα εξόσ: 

1. Σο ιδιωτικϐ ςυμφωνητικϐ 

2. Η διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τησ 

3. Η προςφορϊ του Αναδϐχου 

 

ε περύπτωςη τυχϐν αντικρουϐμενων διατϊξεων ό ϐρων ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη, ό για θϋματα που δεν 
ρυθμύζονται ρητώσ απϐ τη ςϑμβαςη, υπεριςχϑουν τα αναγραφϐμενα ςτο ιςχυρϐτερο κϊθε φορϊ 
τεϑχοσ. 

Άρθρο 2 
Διϊρκεια τησ ςύμβαςησ – Προθεςμύεσ 

Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε …………. (…) μόνεσ. Ο ςυμβατικϐσ χρϐνοσ αρχύζει απϐ την 
ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ.  

Σο ϋργο διαιρεύται ςε τϋςςερισ (4) φϊςεισ/ςτϊδια: ……... 
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Άρθρο 3 
Παρακολούθηςη και παραλαβό υπηρεςιών 

Η αρμϐδια υπηρεςύα για την παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ και τη διούκηςη τησ ςϑμβαςησ θα ορύςει ωσ 

επϐπτη υπϊλληλο τησ με κατϊλληλεσ γνώςεισ και εμπειρύα, με αρμοδιϐτητα ϐςα αναφϋρονται ςτο 

ϊρθρο 216 του ν.4412/16 και ιδύωσ τη διαρκό παρακολοϑθηςη του Αναδϐχου ςτην εκπλόρωςη των 

υποχρεώςεών του και τη ςυμμϐρφωςό του με τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ, την τόρηςη του 

χρονοδιαγρϊμματοσ, τον ϋλεγχο τησ πληρϐτητασ και την παραλαβό των παραδοτϋων και την τόρηςη 

φακϋλου τησ ςϑμβαςησ. 

Σο αντικεύμενο των παρεχϐμενων υπηρεςιών εγκρύνεται απϐ την επιτροπό παραλαβόσ κατϊ ςτϊδια 

(φϊςεισ του χρονοδιαγρϊμματοσ) και ςτο ςϑνολϐ τησ, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 6.3 τησ 

διακόρυξησ. 

Άρθρο 4 
Αμοιβό – Σρόποσ Πληρωμόσ 

Η ςυμβατικό αμοιβό του Αναδϐχου ανϋρχεται ςτο ποςϐ των ……….. ευρώ και ………. λεπτών (………….. 

€) χωρύσ Υ.Π.Α. 

Η ςϑμβαςη εντϊςςεται ςτο υποϋργο 1 «ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 

ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔ» τησ Πρϊξησ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 5033024 και κωδικϐ Α 

2019Ε27510024 ςτο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-2020, που εύναι ενταγμϋνη ςτο Ε.Π. «Τποδομϋσ Μεταφορών, 

Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη 2014-2020» και ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη 

(Σαμεύο υνοχόσ) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του ΠΔΕ. 

Η αμοιβό θα καταβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο τμηματικϊ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 του ν. 

4412/2016 και τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 5.1 τησ διακόρυξησ και ςτο Σεϑχοσ υγγραφόσ 

Τποχρεώςεων.  

Για την πληρωμό απαιτοϑνται κατ’ ελϊχιςτον τα εξόσ δικαιολογητικϊ:  

α) Πρωτϐκολλο ενδιϊμεςο/οριςτικόσ παραλαβόσ για το τμόμα του ϋργου που αφορϊ τη πληρωμό 

ό του ςυνϐλου του ςυμβατικοϑ αντικεύμενου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 219 του ν4412/16.  

β) Σιμολϐγιο του αναδϐχου. 

γ) Πιςτοποιητικϊ Υορολογικόσ Ενημερϐτητασ και Αςφαλιςτικόσ Ενημερϐτητασ, ςϑμφωνα με τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ.  
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Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται ακϐμα να προςκομύςει, κατ΄ αύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, και 

οποιοδόποτε ϊλλο δικαιολογητικϐ απαιτεύται απϐ την ελληνικό νομοθεςύα για την πληρωμό τησ 

απαύτηςησ. 

Άρθρο 5 
Ποινικϋσ ρότρεσ 

Αν ο Ανϊδοχοσ, με υπαιτιϐτητϊ του, δεν τηρεύ τισ ςυμβατικϋσ προθεςμύεσ περαύωςησ των εργαςιών τησ 

ςϑμβαςησ ό εκτελεύ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ πλημμελώσ, βαρϑνεται με ποινικϋσ ρότρεσ κατϊ το ϊρθρο 

218 του ν.4412/16, ωσ ακολοϑθωσ:  

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικϐ διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ 

προβλεπϐμενησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ ό ςε περύπτωςη τμηματικών/ενδιαμϋςων 

προθεςμιών τησ αντύςτοιχησ προθεςμύασ, επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ 

αξύασ χωρύσ ΥΠΑ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα, 

β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ ΥΠΑ επύ τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα, 

γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ απϐ τισ 

επιβαλλϐμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ και δϑνανται να 

ανακαλοϑνται με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που αφοροϑν 

ςτισ ωσ ϊνω τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθοϑν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ διϊρκεια και τισ 

εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ αυτόσ και με την προϒπϐθεςη ϐτι το ςϑνολο τησ ςϑμβαςησ ϋχει 

εκτελεςτεύ πλόρωσ.  

δ) τυχϐν ϊλλεσ ποινικϋσ ρότρεσ που επιβϊλλονται για πλημμελό εκτϋλεςη των ςυμβατικών 

υποχρεώςεων, εφϐςον προβλϋπονται ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη. Σο ςϑνολο των ποινικών ρητρών 

αυτόσ τησ περύπτωςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το δϋκα τοισ εκατϐ (10%) τησ αξύασ τησ 

ςϑμβαςησ, εκτϐσ αν αιτιολογημϋνα η Αναθϋτουςα Αρχό αποφαςύςει ϊλλωσ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ δεν επιβϊλλονται και η ϋκπτωςη δεν επϋρχεται αν ο Ανϊδοχοσ αποδεύξει ϐτι η 

καθυςτϋρηςη οφεύλεται ςε ανώτερη βύα ό ςε υπαιτιϐτητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.  

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον Ανϊδοχο 

ϋκπτωτο. 

Οι ρότρεσ καθυςτϋρηςησ των παραδϐςεων επιβϊλλονται με απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και 

παρακρατοϑνται απϐ την επομϋνη πληρωμό του Αναδϐχου ό καταβϊλλονται απϐ τον ύδιο. 

Άρθρο 6 
Τποχρεώςεισ και δικαιώματα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό θα υποςτηρύξει τον Ανϊδοχο ςτη διαδικαςύα αναζότηςησ των αναγκαύων για την 
εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ςτοιχεύων και πληροφοριών που εύναι ςτην κατοχό ϊλλων φορϋων. 
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Η Αναθϋτουςα Αρχό θα παρακολουθεύ την πιςτό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και θα παρϋχει ςτον Ανϊδοχο 
κϊθε αναγκαύα πληροφορύα για τη βϋλτιςτη εκτϋλεςη του ϋργου του. 

Σα παραδοτϋα ανόκουν, μετϊ την παραλαβό τουσ, ςτην αποκλειςτικό ιδιοκτηςύα τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ, η οπούα μπορεύ να τα χρηςιμοποιεύ καθ’ οιονδόποτε τρϐπο και ςε οποιαδόποτε περύπτωςη, 
χωρύσ πρϐςθετη αμοιβό ό αποζημύωςη του Αναδϐχου. 

Άρθρο 7 
Τποχρεώςεισ του Αναδόχου 

Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει τισ γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθϑνεσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 8 του 
Σεϑχουσ Ειδικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων τησ οικεύασ διακόρυξησ.  

Ο Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει τα ςτοιχεύα που θα του παρϋχει η Αναθϋτουςα Αρχό αποκλειςτικϊ και 
μϐνο για τισ ανϊγκεσ του ϋργου. Απαγορεϑεται κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου ϐπωσ και μετϊ 
τη λόξη τησ η αναπαραγωγό, η αντιγραφό, η διϊθεςη ςε τρύτουσ με ό χωρύσ αμοιβό, η παραχώρηςη ό η 
χρηςιμοπούηςη για ϊλλο ϋργο ό η δημοςύευςό τουσ ςε ιςτοςελύδα του διαδικτϑου. 

Επιςημαύνεται ςτον Ανϊδοχο ϐτι η οποιαδόποτε χρόςη των παρεχομϋνων ςτοιχεύων, πϋρα απϐ τισ 
ανϊγκεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου, ςυνιςτϊ παραβύαςη του ϊρθρου 146 του Ποινικοϑ Κώδικα. 

Αν ο Ανϊδοχοσ διαπιςτώςει ϐτι κϊποια απϐ ςτοιχεύα που του παρϋχει η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι 
ανακριβό, αςαφό ό γενικώσ ανεπαρκό και επηρεϊζουν την αρτιϐτητα ό την εμπρϐθεςμη εκτϋλεςη τησ 
ςϑμβαςησ, θα την ειδοποιόςει εγγρϊφωσ και χωρύσ υπαύτια καθυςτϋρηςη. 

Ο Ανϊδοχοσ θα ςυμμετϋχει με δαπϊνη του ςε ϐλεσ τισ ςυςκϋψεισ ό ςυγκεντρώςεισ, ςτην ϋδρα τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ ό αλλοϑ, οι οπούεσ θα πραγματοποιηθοϑν ςε ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ του παρϐντοσ 
ςυμφωνητικοϑ, καθώσ και ςτισ διαδικαςύεσ δημοςιοπούηςησ των εργαςιών τα ςϑμβαςησ, εφϐςον 
καλεύται απϐ την υπηρεςύα που διοικεύ το ϋργο. 

Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παραδώςει το ςϑνολο των τελικών παραδοτϋων με την 
ολοκλόρωςη του ϋργου, με τον τρϐπο που περιγρϊφεται ςτο τεϑχοσ τεχνικών δεδομϋνων. Σα 
παραδοτϋα θα παραδοθοϑν, ςε ηλεκτρονικό και ϋντυπη μορφό, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο τεϑχοσ 
τεχνικών δεδομϋνων. 

Άρθρο 8 
Παραδοτϋα 

Σα παραδοτϋα των ……… φϊςεων και οι ειδικϋσ προδιαγραφϋσ τουσ ορύζονται και περιγρϊφονται ςτη 
διακόρυξη. 

Άρθρο 9 
Σροποπούηςη τησ ύμβαςησ 

Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ του αρμοδύου οργϊνου (ϊρθρο 201 του ν. 4412/2016). 

Άρθρο 10 
Εγγυόςεισ 
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Για την υπογραφό του παρϐντοσ ςυμφωνητικοϑ ο Ανϊδοχοσ κατϋθεςε τη με αριθμϐ ………………………/ 
..-..-… εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ, ςυνολικοϑ ποςοϑ ………… ευρώ και ……….         λεπτών 
(………….€), ποςϐ το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο 5% τησ ςυμβατικόσ αμοιβόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςυμβϊςεωσ 
(χωρύσ ΥΠΑ).  

Η παρεχϐμενη εγγϑηςη καλϑπτει ςτο ςϑνολϐ τησ χωρύσ καμύα διϊκριςη την πιςτό εφαρμογό απϐ τον 
Ανϊδοχο ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ϋναντι του 
Αναδϐχου ςχετικϊ με την καλό και ϋγκαιρη εκτϋλεςό τησ. 

Εφϐςον υπϊρξει νϐμιμη αιτύα για την κατϊπτωςό τησ, εκδύδεται ςχετικϊ αιτιολογημϋνη απϐφαςη του 
Δ.. τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ. Συχϐν δε ϋνςταςη του 
Αναδϐχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ αυτόσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςοϑ τησ εγγυόςεωσ. 

Άρθρο 11 
Επύλυςη Διαφορών 

Οι διαφορϋσ μεταξϑ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδϐχου επιλϑονται κατϊ τα αναφερϐμενα ςτα 
ϊρθρα 205 και 205Α του ν. 4412/16. Η διοικητικό και η δικαςτικό διαδικαςύα δεν αναςτϋλλουν την 
εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εκτϐσ αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτον νϐμο. 

Άρθρο 12 
Σελικϋσ Διατϊξεισ 

Η ϑμβαςη διϋπεται απϐ το Ελληνικϐ δύκαιο. 

ε πύςτωςη των ανωτϋρω ςυνετϊγη το παρϐν, που αποτελεύται απϐ …..… ςελύδεσ, ςε …….. αντύτυπα, 
που υπεγρϊφηςαν απϐ τουσ ςυμβαλλϐμενουσ. Απϐ τα αντύτυπα, απϐ 1 (ϋνα) ϋλαβαν οι ςυμβαλλϐμενοι, 
1 (ϋνα) διαβιβϊςτηκε ςτον υπϐλογο διαχειριςτό και 1 (ϋνα) ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ  
……………………….. 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
…………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –ΣΕΤΔ  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋαi  και τη διαδικαςύα 

ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η 

αδιαμφιςβότητη ταυτοπούηςη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ αναθϋτοντα 

φορϋα (αφ) 

- Ονομαςύα: [Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου] 

- Κωδικϐσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : […… 

- Σαχυδρομικό διεϑθυνςη / Πϐλη / Σαχ. Κωδικϐσ: [Π.Ε.Ο. Πατρών Πϑργου, Λϊππα Αχαύασ,27052] 

- Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ: [……] 

- Σηλϋφωνο: [26930 31939] 

- Ηλ. ταχυδρομεύο: [fdks@otenet.gr] 

- Διεϑθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεϑθυνςη δικτυακοϑ τϐπου): [www.strofylianationalpark.gr] 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

- Σύτλοσ ό ςϑντομη περιγραφό τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικοϑ CPV):  

«Παρακολοϑθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιοϑ (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη 

περιοχό» ςτα πλαύςια υλοπούηςησ του πακϋτου εργαςύασ Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ» 

[90721700-4 Τπηρεςύεσ προςταςύασ ειδών υπϐ εξαφϊνιςη] 

- Κωδικϐσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [……] 

- Η ςϑμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : ΤΠΗΡΕΙΕ 

- Εφϐςον υφύςτανται, ϋνδειξη ϑπαρξησ ςχετικών τμημϊτων: - 

- Αριθμϐσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο απϐ την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): ………. 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
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Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Στοιχεύα αναγνώριςησ: 
Απϊντηςη: 

Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 

Αριθμϐσ φορολογικοϑ μητρώου (ΑΥΜ): 

Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα 

εγκατϊςταςησ του οικονομικοϑ φορϋα, 

αναφϋρετε ϊλλον εθνικϐ αριθμϐ 

ταυτοπούηςησ, εφϐςον απαιτεύται και 

υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη: [……] 

Αρμϐδιοσ ό αρμϐδιοιii : 

Σηλϋφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομεύο: 

Διεϑθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεϑθυνςη 

δικτυακοϑ τϐπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι πολϑ μικρό, 

μικρό ό μεςαύα επιχεύρηςηiii; 

 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 

εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο 

κατϊλογο/Μητρώο εγκεκριμϋνων 

οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει ιςοδϑναμο 

πιςτοποιητικϐ (π.χ. βϊςει εθνικοϑ 

ςυςτόματοσ (προ)επιλογόσ); 

[] Ναι [] Όχι [] Ωνευ αντικειμϋνου 

Εϊν ναι: 

Απαντόςτε ςτα υπϐλοιπα τμόματα τησ 

παροϑςασ ενϐτητασ, ςτην ενϐτητα Β και, 

ϐπου απαιτεύται, ςτην ενϐτητα Γ του 

παρϐντοσ μϋρουσ, και ςε κϊθε περύπτωςη 

ςυμπληρώςτε και υπογρϊψτε το μϋροσ V.  

α) Αναφϋρετε την ονομαςύα του καταλϐγου ό 

του πιςτοποιητικοϑ και τον ςχετικϐ αριθμϐ 

εγγραφόσ ό πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη: 

β) Εϊν το πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ ό η 

πιςτοπούηςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

γ) Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων):[……][……][……][……] 
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βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη και, 

κατϊ περύπτωςη, την κατϊταξη ςτον επύςημο 

κατϊλογοiv: 

δ) Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλϑπτει ϐλα 

τα απαιτοϑμενα κριτόρια επιλογόσ; 

Εϊν όχι: 

Επιπροςθϋτωσ, ςυμπληρώςτε τισ 

πληροφορύεσ που λεύπουν ςτο μϋροσ IV 

ενότητεσ Α, Β, Γ, ό Δ κατϊ περύπτωςη 

ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτεύται ςτη ςχετικό 

διακόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ: 

ε) Ο οικονομικϐσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη να 

προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και φϐρων ό να 

παρϊςχει πληροφορύεσ που θα δύνουν τη 

δυνατϐτητα ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ό ςτον 

αναθϋτοντα φορϋα να τη λϊβει απευθεύασ 

μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων 

ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό 

διατύθεται δωρεϊν; 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……] 

Τρϐποσ ςυμμετοχόσ: 
Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη 

διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ απϐ 

κοινοϑ με ϊλλουσv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΤΕΥΔ από τουσ ϊλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικούσ φορεύσ. 

Εϊν ναι: 

α) Αναφϋρετε τον ρϐλο του οικονομικοϑ 

φορϋα ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   

(επικεφαλόσ, υπεϑθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα 

καθόκοντα …): 

β) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικοϑσ 

φορεύσ που ςυμμετϋχουν απϐ κοινοϑ ςτη 

διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ: 

γ) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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ελύδα 68 απϐ 82 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ςυμμετϋχουςασ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ 

διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Εκπροςώπηςη, εϊν υπϊρχει: Απϊντηςη: 

Ονοματεπώνυμο 

ςυνοδευϐμενο απϐ την ημερομηνύα και τον 

τϐπο γϋννηςησ εφϐςον απαιτεύται: 

[……] 

[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπϐ την ιδιϐτητα [……] 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη: [……] 

Σηλϋφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 

Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα 

ςχετικϊ με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ 

τησ, την ϋκταςη, τον ςκοπϐ …): 

[……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΩΝvi  

Στόριξη: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ 

ικανϐτητεσ ϊλλων οικονομικών φορϋων 

προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια 

επιλογόσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και 

ςτα (τυχϐν) κριτόρια και κανϐνεσ που 

καθορύζονται ςτο μϋροσ V κατωτϋρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΤΕΥΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενϐτητεσ Α 

και Β του παρϐντοσ μϋρουσ και ςϑμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε ϋνα από τουσ ςχετικούσ φορεύσ, 

δεόντωσ ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ αυτών.  

Εφόςον εύναι ςχετικϋσ για την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ, 

παρακαλεύςθε να ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη IV και V για κϊθε 

ϋνα από τουσ οικονομικούσ φορεύσ. 
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ελύδα 71 απϐ 82 

  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο 

οικονομικόσ φορϋασ  

(Η παρούςα ενότητα ςυμπληρώνεται μόνον εφόςον οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ απαιτούνται ρητώσ 

από την Αναθϋτουςα Αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα)  

Υπεργολαβικό ανϊθεςη : Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται να 

αναθϋςει οποιοδόποτε μϋροσ τησ ςϑμβαςησ 

ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εϊν ναι παραθϋςτε κατϊλογο των 

προτεινϐμενων υπεργολϊβων και το ποςοςτϐ 

τησ ςϑμβαςησ που θα αναλϊβουν:  

[…] 

Εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ τμόμα τησ 

ςϑμβαςησ που υπερβαύνει το ποςοςτϐ του 30% τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, επιπλϋον των 

πληροφοριών που προβλϋπονται ςτην παροϑςα ενϐτητα, παρακαλεύςθε να παρϊςχετε τισ 

πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με τισ ενϐτητεσ Α και Β του παρϐντοσ μϋρουσ και ςϑμφωνα με 

το μϋροσ ΙΙΙ για κϊθε υπεργολϊβο (ό κατηγορύα υπεργολϊβων).  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσvii 

το ϊρθρο 73 παρ. 1 ορύζονται οι ακϐλουθοι λϐγοι αποκλειςμοϑ: 

1. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςηviii· 

2. δωροδοκύαix,x· 

3. απϊτηxi· 

4. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσxii· 

5. νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασxiii· 

6. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπωνxiv. 

Λϐγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ: Απϊντηςη: 

Τπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό 

απόφαςη εισ βϊροσ του οικονομικού φορϋα 

ό οποιουδόποτε προςώπουxv το οπούο εύναι 

μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό 

εποπτικοϑ του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 

ελϋγχου ςε αυτϐ για ϋναν απϐ τουσ λϐγουσ 

που παρατύθενται ανωτϋρω (ςημεύα 1-6), ό 

καταδικαςτικό απϐφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ 

πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην 

οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ 

αποκλειςμοϑ που εξακολουθεύ να ιςχϑει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 

διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό 

ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εϊν ναι, αναφϋρετεxvii: 

α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ απϐφαςησ 

προςδιορύζοντασ ποιο απϐ τα ςημεύα 1 ϋωσ 6 

αφορϊ και τον λϐγο ό τουσ λϐγουσ τησ 

καταδύκησ, 

 

α) Ημερομηνύα:[   ],  

ςημεύο-(-α): [   ],  

λϐγοσ(-οι):[   ] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 

γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην 

καταδικαςτικό απόφαςη: 

β) [……] 

γ) Διϊρκεια τησ περιϐδου αποκλειςμοϑ [……] 

και ςχετικϐ(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 

διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό 

ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]xviii 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απϐφαςησ, ο 

οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να 

αποδεικνϑουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 

ϑπαρξη ςχετικοϑ λϐγου αποκλειςμοϑ 

(«αυτοκϊθαρςη»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 

λόφθηκανxx: 

[……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Πληρωμό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ: 

Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει 

ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την 

πληρωμό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησxxi, ςτην Ελλϊδα και ςτη χώρα 

ςτην οπούα εύναι τυχϐν εγκατεςτημϋνοσ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εϊν ϐχι αναφϋρετε:  

α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο 

πρϐκειται: 

β) Ποιο εύναι το ςχετικϐ ποςϐ; 

γ) Πώσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των 

υποχρεώςεων; 

1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ απϐφαςησ; 

- Η εν λϐγω απϐφαςη εύναι τελεςύδικη και 

δεςμευτικό; 

- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό 

ϋκδοςησ απϐφαςησ 

- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απϐφαςησ, 

εφϐςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη 

διϊρκεια τησ περιϐδου αποκλειςμοϑ: 

2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινύςτε: 

δ) Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 

υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 

φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

που οφεύλει ςυμπεριλαμβανϐμενων  κατϊ 

περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό 

των προςτύμων, εύτε υπαγϐμενοσ ςε 

δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την καταβολό 

τουσ ;xxii 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να 

αναφερθοϑν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να 

αναφερθοϑν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την 

καταβολό των φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό 

αφερεγγυϐτητα, ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων ό 

επαγγελματικϐ παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 

αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαύουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εϊν ναι, ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει λϊβει 

μϋτρα που να αποδεικνϑουν την αξιοπιςτύα 

του παρϊ την ϑπαρξη αυτοϑ του λϐγου 

αποκλειςμοϑ («αυτοκϊθαρςη»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 

λόφθηκαν: […….............] 

Μπορεύ ο οικονομικϐσ φορϋασ να 
επιβεβαιώςει ϐτι: 
Α) όταν ςε θϋςη να υποβϊλλει χωρύσ 
καθυςτϋρηςη τα δικαιολογητικϊ που 
απαιτοϑνται απϐ την αναθϋτουςα 
αρχό/αναθϋτοντα φορϋα  
 

[] Ναι [] Όχι 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενϐτητεσ Α ϋωσ Β του παρϐντοσ μϋρουσ), ο οικονομικϐσ φορϋασ 
δηλώνει ϐτι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ πρϋπει να  παρϊςχει πληροφορύεσ μϐνον ϐταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 

ϋχουν προςδιοριςτεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 

ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

Καταλληλϐτητα Απϊντηςη 

2) Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 

Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι ο 

οικονομικόσ φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου 

οργανιςμοϑ για να ϋχει τη δυνατϐτητα να 

παρϊςχει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα 

εγκατϊςταςόσ του 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν ναι, διευκρινύςτε για ποια πρϐκειται και 

δηλώςτε αν τη διαθϋτει ο οικονομικϐσ 

φορϋασ:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): [……][……][……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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Β: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 

ϋχουν οριςτεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα  ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην 

πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη διακόρυξη . 

Τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα Απϊντηςη: 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου αναφορϊσxxv, 

ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ 

ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςύεσ του 

εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: 

Κατϊ τη ςϑνταξη του ςχετικοϑ καταλϐγου 

αναφϋρετε τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ 

παραλόπτεσ δημϐςιουσ ό ιδιωτικοϑσxxvi: 

Αριθμϐσ ετών (η περύοδοσ αυτό 

προςδιορύζεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην 

πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ που 

αναφϋρονται ςτην διακόρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φό 

ποςϊ ημερομη

νύεσ 

παραλόπτ

εσ 

    
 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδών και 

επαγγελματικών προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιών ι τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

β) *……+ 

  

10) Ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται, να 

αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό 

υπεργολαβύασxxvii το ακϐλουθο τμόμα (δηλ. 

ποςοςτό) τησ ςϑμβαςησ: 

[....……] 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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Μϋροσ VΙ: Σελικϋσ δηλώςεισ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα μϋρη Ι – IV 

ανωτϋρω εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη ςοβαρών 

ψευδών δηλώςεων. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαι ςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, 

να προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που αναφϋρονταιxxviii, εκτόσ 

εϊν : 

α) η Αναθϋτουςα Αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

απευθεύασ με πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται 

δωρεϊνxxix. 

β) η Αναθϋτουςα Αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

ό του αναθϋτοντα φορϋα, όπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ Ι, ενότητα Α], προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε 

δικαιολογητικϊ των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτ... [να προςδιοριςτεύ το αντύςτοιχο 

μϋροσ/ενότητα/ςημεύο] του παρόντοσ Τυποποιημϋνου Εντύπου Υπεύθυνησ Δόλωςησ για τουσ ςκοπούσ τ... 

[προςδιοριςμϐσ τησ διαδικαςύασ προμόθειασ: (ςυνοπτικό περιγραφό, παραπομπό ςτη δημοςύευςη ςτον 

εθνικϐ τϑπο, ϋντυπο και ηλεκτρονικϐ, αριθμϐσ αναφορϊσ)]. 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
                                                           
i
  ε περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό /αναθϋτων φορϋασ εύναι περιςςϐτερεσ (οι) τησ (του) μύασ (ενϐσ) θα 
αναφϋρεται το ςϑνολο αυτών 

ii
 Επαναλϊβετε τα ςτοιχεύα των αρμοδύων, ϐνομα και επώνυμο, ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

iii
 Βλϋπε ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ, τησ 6ησ ΜαϏου 2003, ςχετικϊ με τον οριςμϐ των πολϑ μικρών, των μικρών και 

των μεςαύων επιχειρόςεων (ΕΕ L 124 τησ 20.5.2003, ς. 36). Οι πληροφορύεσ αυτϋσ απαιτοϑνται μϐνο για 
ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ.  

 Πολϑ μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγϐτερουσ απϐ 10 εργαζομϋνουσ και τησ οπούασ ο 
ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει τα 2 εκατομμϑρια ευρώ. 

 Μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγϐτερουσ απϐ 50 εργαζομϋνουσ και τησ οπούασ ο ετόςιοσ 
κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει τα 10 εκατομμϑρια ευρώ. 

 Μεςαύεσ επιχειρόςεισ: επιχειρόςεισ που δεν εύναι οϑτε πολϑ μικρϋσ οϑτε μικρϋσ και οι οπούεσ απαςχολούν 
λιγότερουσ από 250 εργαζομϋνουσ και των οπούων ο ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών δεν υπερβαύνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ό το ςύνολο του ετόςιου ιςολογιςμού δεν υπερβαύνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Σα δικαιολογητικϊ και η κατϊταξη, εϊν υπϊρχουν, αναφϋρονται ςτην πιςτοπούηςη. 

v
 Ειδικϐτερα ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ό ϊλλου παρϐμοιου καθεςτώτοσ. 

vi
  Επιςημαύνεται ϐτι ςϑμφωνα με το δεϑτερο εδϊφιο του ϊρθρου 78 “Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται 

με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ΄ του Μϋρουσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, 
μποροϑν ωςτϐςο να βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων μϐνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ 
ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ.” 

vii
 ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 73 παρ. 3 α, εφϐςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εύναι 

δυνατό η κατ' εξαύρεςη παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ  για επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημϐςιου 
ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ.  

viii
 Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου, τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, 

για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 ϑμφωνα με ϊρθρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμϐ ΕΕΕ (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2016/7) αναφϋρεται ωσ “διαφθορϊ”. 

x
 Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ δωροδοκύασ ςτην οπούα ενϋχονται 

υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου, τησ 22ασ Ιουλύου 
2003 για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβϊνει 
επύςησ τη διαφθορϊ ϐπωσ ορύζεται ςτο ν. 3560/2007 (ΥΕΚ 103/Α), «Κϑρωςη και εφαρμογό τησ ϑμβαςησ ποινικοϑ 
δικαύου για τη διαφθορϊ και του Πρϐςθετου ς΄ αυτόν Πρωτοκϐλλου» (αφορϊ ςε  προςθόκη καθϐςον ςτο ν. Ωρθρο 
73 παρ. 1 β αναφϋρεται η κεύμενη νομοθεςύα). 

xi
 Κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με τη προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων των 

Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48)
  
ϐπωσ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΥΕΚ 48/Α) "Κϑρωςη 

τησ ϑµβαςησ ςχετικϊ µε την προςταςύα των οικονοµικών ςυµφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων και των 
ςυναφών µε αυτόν Πρωτοκϐλλων. 
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xii

 Όπωσ ορύζονται ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο του υμβουλύου, τησ 13ησ Ιουνύου 2002 για την 
καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3). Αυτϐσ ο λϐγοσ αποκλειςμοϑ περιλαμβϊνει επύςησ 
την ηθικό αυτουργύα ό την απϐπειρα εγκλόματοσ, ϐπωσ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 4 τησ εν λϐγω απϐφαςησ-
πλαύςιο. 

xiii
 Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 

26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη 
νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρϐληψη και καταςτολό τησ 

νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ εγκληματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και τησ χρηματοδϐτηςησ τησ τρομοκρατύασ και ϊλλεσ 
διατϊξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου, τησ 

5ησ Απριλύου 2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των 
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλύου (ΕΕ L 101 
τησ 15.4.2011, ς. 1) η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρϐληψη και 
καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και προςταςύα των θυμϊτων αυτόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ.". 

xv
 Η εν λϐγω υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτϋσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθϑνοντα ϑμβουλο καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ( βλ. τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xvii
 Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xviii
 Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xix
 Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ με τελεςύδικη απϐφαςη απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςϑναψησ 

ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δε μπορεύ να κϊνει χρόςη αυτόσ τησ δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο 
αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη (ϊρθρο 73 παρ. 7 τελευταύο εδϊφιο)  

xx
 Λαμβανομϋνου υπϐψη του χαρακτόρα των εγκλημϊτων που ϋχουν διαπραχθεύ (μεμονωμϋνα, κατ᾽  

εξακολοϑθηςη, ςυςτηματικϊ ...), η επεξόγηςη πρϋπει να καταδεικνϑει την επϊρκεια των μϋτρων που λόφθηκαν.  

xxi
 την περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 

υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και την 
επικουρικό αςφϊλιςη (ϊρθρο 73 παρ. 2 δεϑτερο εδϊφιο).  

xxii
 ημειώνεται ϐτι, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφϐςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 

ςϑμβαςησ εύναι δυνατό η παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ λϐγω αθϋτηςησ υποχρεώςεων 
καταβολόσ φϐρων ό αςφαλιςτικών ειςφορών κατ’ εξαύρεςη, για επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημϐςιου ςυμφϋροντοσ, 
ϐπωσ δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ ό/και  ϐταν ο αποκλειςμϐσ θα όταν ςαφώσ δυςανϊλογοσ, 
ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ, ό ϐταν ο 
οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών 
του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη 
δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73, πριν απϐ την 
εκπνοό τησ προθεςμύασ αύτηςησ ςυμμετοχόσ ό ςε ανοικτϋσ διαδικαςύεσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ  

xxiii
 Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 
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xxiv

 Όπωσ αναφϋρονται για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ ςτισ κεύμενεσ 
διατϊξεισ, ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ  ό ςτο ϊρθρο 18 παρ. 2 . 

 

 τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ  ό 
ςτο ϊρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvii
 Επιςημαύνεται ϐτι εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αποφαςύςει να αναθϋςει τμόμα τησ ςϑμβαςησ ςε τρύτουσ υπϐ 

μορφό υπεργολαβύασ και ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ του υπεργολϊβου για την εκτϋλεςη του εν λϐγω τμόματοσ, 
τϐτε θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ χωριςτϐ ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοϑσ υπεργολϊβουσ, βλϋπε μϋροσ ΙΙ, ενϐτητα Γ 
ανωτϋρω.  

xxviii
 Πρβλ και ϊρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Τπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ (διαδικτυακό 

διεϑθυνςη, αρχό ό φορϋα ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων) που παρϋχουν τη δυνατϐτητα 
ςτην αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να το πρϊξει. Όπου απαιτεύται, τα ςτοιχεύα αυτϊ πρϋπει να 
ςυνοδεϑονται απϐ τη ςχετικό ςυγκατϊθεςη για την εν λϐγω πρϐςβαςη. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

                                                                                                                                                                                                 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

 

Για την Προκόρυξη υνοπτικοϑ Διαγωνιςμοϑ για την Ανϊδειξη Αναδϐχου για την παροχό Τπηρεςιών 
«Παρακολοϑθηςη (Monitoring) του Κιρκινεζιοϑ (Falco naumanni) ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη 
περιοχό» ςτα πλαύςια υλοπούηςησ του πακϋτου εργαςύασ Π.4.4 «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΣΟΤ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΤ ΣΑ ΛΕΦΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ» τησ 
πρϊξησ «Επιχορόγηςη του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ 
Κϐλπου για Δρϊςεισ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτϐπων», του 
Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον & Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» με κωδικϐ 
ΟΠ 5033024 και Κωδικϐ πρϊξησ Α: 2019Ε27510024 

 

ΠΡΟ: Αναθϋτουςα Αρχό – Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακού 
Κόλπου 

 

τοιχεύα Τποψηφύου Ανϊδοχου:  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σο υνολικϐ Σύμημα για την παροχό των υπηρεςιών ανϋρχεται ςε (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ*) 
……………… Ευρώ πλϋον ΥΠΑ και (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ*) ………………… Ευρώ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ και δηλώνω ωσ υποψόφιοσ ϐτι ϋχω λϊβει γνώςη ϐλων των ϐρων του 
Διαγωνιςμοϑ και τουσ αποδϋχομαι ρητϊ και ανεπιφϑλακτα. 

* ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξϑ αριθμητικοϑ και ολογρϊφωσ υπεριςχϑει το ολογρϊφωσ. 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ …… 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ 
ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΦΩΡΙ ΥΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΕ ΥΠΑ) 

  

Άλλεσ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο υποψόφιοσ 
χωρύσ δαπϊνη: 

 

 

 

Σόποσ – Ημερομηνύα 

 

Τπογραφό Προςφϋροντοσ ό Νόμιμου Εκπροςώπου αυτού & φραγύδα 
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