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ΑΠΟΥΑΗ 

ΘΕΜΑ: Διακόρυξη υνοπτικοϑ Διαγωνιςμοϑ για την Ανϊδειξη Αναδϐχου για το ϋργο «Τπηρεςύεσ 

παροχόσ ςυμβουλών για περιβαλλοντικϊ ζητόματα» (αφορϊ δϑο τμόματα) 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». 

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 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]. 

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]. 
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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). 

33. 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 
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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. 

34. Σο με κωδ. ΑΔΑΜ 19REQ005733239 Πρωτογενϋσ Αύτημα, 19REQ005735084 Εγκεκριμϋνο Αύτημα που 

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

35. Σην υπ’ αριθ. 15/19-6-2020 Απϐφαςη τησ 3ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ περύ επαναπροκόρυξησ 

του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ παροχόσ υπηρεςιών για το ϋργο «ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΟΦΗ 

ΤΜΒΟΤΛΨΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ» (ΑΥΟΡΑ ΔΤΟ ΣΜΗΜΑΣΑ). 

36. Σην με αριθμ 8.1 /13-3-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-ΧΨΚ) Απϐφαςη 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. 

37. Η με αριθμ. 8.2 /13-3-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-ΧΨΚ) απϐφαςη του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτον 

οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την παροχό 

υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιόςει ο ΥΟΡΕΑ. 

38. Η με αριθμ. 8.3 /13-3-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-ΧΨΚ) Απϐφαςη του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτον 

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

υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιόςει ο ΥΟΡΕΑ. 

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, 64.98.05, 14.09) του 

ΥΟΡΕΑ με τη δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω (30 & 32) ςχετικϊ, 

40. Σισ εγκυκλύουσ του Τπ. Εςωτερικών ςχετικϊ με τα  μϋτρα και τισ ρυθμύςεισ ςτο πλαύςιο τησ ανϊγκησ 

περιοριςμοϑ τησ διαςπορϊσ του κορωνοώοϑ, 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ ς ς ε ι 

υνοπτικϐ Διαγωνιςμϐ για την Ανϊδειξη Αναδϐχου για το ϋργο «Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για 

περιβαλλοντικϊ ζητόματα» (αφορϊ δϑο τμόματα) 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, 

ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ 61.500,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24 % (προϒπολογιςμϐσ χωρύσ ΥΠΑ: 

€ 49.596,77 ΥΠΑ : 11.903,23 €). 

Η παροϑςα ςϑμβαςη υποδιαιρεύται ςτα κϊτωθι τμόματα: 

1. ΣΜΗΜΑ 1:  

ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολοϑθηςη για την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων διαχεύριςησ για τη 

βύδρα (Lutra lutra) εκτιμώμενησ αξύασ 17.000,00 € με ΥΠΑ 24%. 

ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την προςταςύα ειδών πανύδασ (Lutra lutra) ςτο 

παρακεύμενο ςτουσ υγροτϐπουσ οδικϐ δύκτυο», εκτιμώμενησ αξύασ 20.000,00€ με ΥΠΑ 24%. 
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2. ΣΜΗΜΑ 2: για τη δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκϐπου και ςτα 

αλύπεδα προσ παραλύα Κϋντρο και τρϐποι αντιμετώπιςόσ τουσ», εκτιμώμενησ αξύασ 24.500,00 € 

με ΥΠΑ 24%. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Διαγωνιςμόσ Διακόρυξη υνοπτικοϑ Διαγωνιςμοϑ για την 
Ανϊδειξη Αναδϐχου για το ϋργο «Τπηρεςύεσ 
παροχόσ ςυμβουλών για περιβαλλοντικϊ 
ζητόματα» (αφορϊ δϑο τμόματα) 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» 

 ΣΜΗΜΑ 1:  
ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολοϑθηςη για 
την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων διαχεύριςησ 
για τη βύδρα (Lutra lutra) εκτιμώμενησ αξύασ 
17.000,00 € με ΥΠΑ 24%. 
ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την 
προςταςύα ειδών πανύδασ (Lutra lutra) ςτο 
παρακεύμενο ςτουσ υγροτϐπουσ οδικϐ δύκτυο», 
εκτιμώμενησ αξύασ 20.000,00 € με ΥΠΑ 24%. 
 
ΣΜΗΜΑ 2: Δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό 

πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκϐπου και 

ςτα αλύπεδα προσ παραλύα Κϋντρο και τρϐποι 

αντιμετώπιςόσ τουσ», εκτιμώμενησ αξύασ 

24.500,00 € με ΥΠΑ 24%. 

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: 20/11/2020 Ημϋρα: Παραςκευό, 

Ώρα: 14:00 μμ 

Ημερομηνύα διενϋργειασ διαγωνιςμού: Ημερομηνύα: 01/12/2020 Ημϋρα: Σρύτη, Ώρα: 

12:00 π.μ. 
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Σόποσ 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 90713000-8 Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για 

περιβαλλοντικϊ ζητόματα 

Φρόνοσ ιςχύοσ ςύμβαςησ Η διϊρκεια των επιμϋρουσ τμημϊτων τησ 
ϑμβαςησ ορύζεται για: 

 ΣΜΗΜΑ 1: 
ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: 12 μόνεσ απϐ την 
ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ  
ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: 24 μόνεσ μετϊ την 
ολοκλόρωςη τησ Α Υϊςησ 
ΣΜΗΜΑ 2 για τη δρϊςη Π.3.2: 24 μόνεσ απϐ την 

ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ 

Προώπολογιςθεύςα δαπϊνη  ΣΜΗΜΑ 1:  

 ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: εκτιμώμενησ αξύασ 
17.000,00 € με ΥΠΑ 24% 
13.709,68 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%) 

 ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: εκτιμώμενησ αξύασ 
20.000,00 € με ΥΠΑ 24% 
16.129,03 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%) 

 ΣΜΗΜΑ 2: για τη δρϊςη Π.3.2: 24.500,00 € (με 
ΥΠΑ 24%) 
19.758,07 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%) 

Προώπολογιςμόσ που βαρύνει Π.Δ.Ε.: ΑΕ 275/1 
Κωδ. Α 2019Ε27510024 

Κωδικόσ ΟΠ 5033024 

Φρηματοδότηςη: 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 ιςχύοσ 
προςφορών 

Διακϐςιεσ ςαρϊντα (240) ημϋρεσ απϐ την 

επϐμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ 
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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 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, Πϐλη & 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: 2020.10.23 13:25:53 EEST
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 61.500,00 € (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Υ.Π.Α) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΣΜΗΜΑ 1: 

ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολούθηςη για την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων   διαχεύριςησ για τη 
βύδρα (Lutra lutra)». 

ΥΑΗ Β:  Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την προςταςύα ειδών πανύδασ (Lutra lutra) ςτο 
παρακεύμενο ςτουσ υγροτόπουσ οδικό δύκτυο».  

ΣΜΗΜΑ 2: 

Δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκόπου και ςτα αλύπεδα προσ παραλύα 
Κϋντρο και τρόποι αντιμετώπιςόσ τουσ». 

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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ΑΡΘΡΟ 1: τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύα ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 
ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ 
ΚΟΛΠΟΤ 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη Π.Ε.Ο.  Πατρών Πϑργου 

Πϐλη Λϊππα ΑχαϏασ  

Σαχυδρομικϐσ Κωδικϐσ 27052 

Σηλϋφωνο 26930 31939 

Υαξ 26930 31959 

Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο   fdks@otenet.gr 

Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ Γεωργύα Καραμπϋρου 

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 τον Τπουργϐ 
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. 
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ΑΡΘΡΟ 2: Σύτλοσ, εκτιμώμενη αξύα και ςυνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού 
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

Ο τύτλοσ τησ ςϑμβαςησ εύναι «Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για περιβαλλοντικϊ ζητόματα» και 
υποδιαιρεύται ςτα ακϐλουθα τμόματα:  

ΣΜΗΜΑ 1: 

ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολοϑθηςη για την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων   διαχεύριςησ για 
τη βύδρα (Lutra lutra)». 

ΥΑΗ Β:  Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την προςταςύα ειδών πανύδασ (Lutra lutra) ςτο 
παρακεύμενο ςτουσ υγροτϐπουσ οδικϐ δύκτυο».  

ΣΜΗΜΑ 2: 

Δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκϐπου και ςτα αλύπεδα προσ 
παραλύα Κϋντρο και τρϐποι αντιμετώπιςόσ τουσ». . 

 

Α. Εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) 

Η εκτιμώμενη αξύα των τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται: 

1. ΣΜΗΜΑ 1:  

• ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: εκτιμώμενησ αξύασ 17.000,00 € με ΥΠΑ 24%,  13.709,68 € (χωρύσ ΥΠΑ 
24%). 

•ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: εκτιμώμενησ αξύασ 20.000,00 € με ΥΠΑ 24%, 16.129,03 € (χωρύσ ΥΠΑ 
24%). 

2. ΣΜΗΜΑ 2: για τη δρϊςη Π.3.2: 24.500,00 € (με ΥΠΑ 24%), 19.758,07 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%). 

 

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. 

 

Β. ύντομη περιγραφό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ (Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ε του 
Ν.4412/2016)   

Σο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ αφορϊ ςτην ανϊθεςη υπηρεςιών εμπειρογνωμοςϑνησ – 
προκαταρκτικόσ εκτύμηςησ 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): 90713000-8 Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για περιβαλλοντικϊ ζητόματα. 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα τμόμα από κϊθε προςφϋροντα. Για κϊθε τμόμα 
προςφορϋσ υποβϊλλονται μόνο για το ςύνολο του προκηρυςςόμενου αντικειμϋνου.  
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Ο μϋγιςτοσ αριθμόσ ΣΜΗΜΑΣΩΝ που μπορεύ να ανατεθεύ ςε κϊθε προςφϋροντα ορύζεται το 
ΕΝΑ ΣΜΗΜΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Διϊρκεια υλοπούηςησ τησ ύμβαςησ (Άρθρο 53 παρ. 2 περιπτ. ια και ϊρθρο 217 
του Ν.4412/2016)  

Η διϊρκεια των τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε: 

 Για το Σμόμα 1: ΥΑΗ Α ςε 12 μόνεσ & ΥΑΗ Β ςε 24 μόνεσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Α Υϊςησ. 

 Για το Σμόμα 2: ςε 24 μόνεσ. 

 

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

3. Ση 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. Σο 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. Σο 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.  Σο Ν. 4013/2011 «ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 

Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων.  

7.  Σο 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. Σο 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 ΠΟΛ 1061/2016/ «ΥΠΑ Αϑξηςη ςυντ. ςε 24% απϐ 1/6/16 και κατϊργηςη μειωμϋνων ςυντελεςτών 

ςε 2η ομϊδα νηςιών». 

11. 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», 

12. Σο 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». 

13.  Σο 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). 

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

34/Α’ /23-3-2015). 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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). 

18. 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). 

19. 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]. 

20.  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]. 

21.  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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22. 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]. 

23.  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). 

24. 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. 

25. 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». 

26. Σο 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 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.  

27.  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.   

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

Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου  (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004). 

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

30.  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) 

31. 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, 

32. 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». 

33. 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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34. 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. 

35. Σο με κωδ. ΑΔΑΜ 19REQ005733239 Πρωτογενϋσ Αύτημα, 19REQ005735084 Εγκεκριμϋνο Αύτημα που 

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

36. Σην υπ’ αριθ. 15/19-6-2020 Απϐφαςη τησ 3ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ περύ επαναπροκόρυξησ 

του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ παροχόσ υπηρεςιών για το ϋργο «ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΟΦΗ 

ΤΜΒΟΤΛΨΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ» (ΑΥΟΡΑ ΔΤΟ ΣΜΗΜΑΣΑ). 

37. Σην με αριθμ 8.1 /13-3-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-ΧΨΚ) Απϐφαςη 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. 

38. Η με αριθμ. 8.2 /13-3-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-ΧΨΚ) απϐφαςη του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτον 

οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την παροχό 

υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιόςει ο ΥΟΡΕΑ. 

39. Η με αριθμ. 8.3 /13-3-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-ΧΨΚ) Απϐφαςη του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτον 

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

υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιόςει ο ΥΟΡΕΑ. 

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

πιςτώςεισ του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2020 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 61.00.99, 64.98.05, 14.09) του 

ΥΟΡΕΑ με τη δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με το ανωτϋρω (31) ςχετικϐ. 

41. Σισ εγκυκλύουσ του Τπ. Εςωτερικών που αφοροϑν ςτα μϋτρα και τισ ρυθμύςεισ ςτο πλαύςιο τησ 

ανϊγκησ περιοριςμοϑ τησ διαςπορϊσ του κορωνοώοϑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Οριζόντια ρότρα (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ τηροϑν τισ υποχρεώςεισ τουσ που 

απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, 

που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ 

διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα 

X του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν.4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων 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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ΑΡΘΡΟ 6: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ (Άρθρα 53 παρ. 2 περιπτ. ςτ και 117 του 
Ν.4412/2016) 

Η επιλογό του αναδϐχου, θα γύνει με την «διαδικαςύα ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ» του ϊρθρου 117 

του Ν.4412/2016 και υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου αυτοϑ και τουσ ειδικϐτερουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ. 

ΑΡΘΡΟ 7: Δικαύωμα ςυμμετοχόσ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016) 

7.1 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. 

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

 7.3 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Έγγραφα ύμβαςησ (Σεύχη) και πρόςβαςη ςε αυτϊ, διευκρινύςεισ/ 
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ (Άρθρα 2 παρ. 1 περιπτ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) 

8.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρϐντα διαγωνιςμϐ εύναι τα ακϐλουθα: 

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

Β) Σο ςυμφωνητικϐ.  

Γ) Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

8.2 Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να ϋχουν δωρεϊν πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο τησ Διακόρυξησ, ςτα 
Παραρτόματϊ τησ και ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ (τεϑχη) μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ, ςτη διεϑθυνςη (URL): www.strofylianationalpark.gr ςτη διαδρομό ΦΡΗΙΜΑ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ. 
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8.3  Διευκρινύςεισ – υμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ (ϊρθρο 121 του Ν.4412/2016) 

Οι προςφϋροντεσ μποροϑν να ζητόςουν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το 
διαγωνιςμϐ εγγρϊφωσ ςτη διεϑθυνςη ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου fdks@otenet.gr το αργϐτερο ϋξι (6) 
ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, δηλαδό μϋχρι τισ 13/11/2020, 
ημϋρα Παραςκευό.  

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, το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα 
που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών, δηλαδό μϋχρι τισ 17/11/2020. 

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). 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ιςτ και 97 του 
Ν.4412/2016)  

Η προςφορϊ ιςχϑει και δεςμεϑει τον προςφϋροντα για χρονικϐ διϊςτημα διακοςύων ςαρϊντα 

(240) ημερών απϐ την επομϋνη τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. Προςφορϊ που ορύζει 

χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο του ανωτϋρω αναφερϐμενου, απορρύπτεται ωσ μη κανονικό. 

Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ προςφορϊσ πρϋπει να αναγρϊφεται ςτο ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ). 

Για τυχϐν παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, εφαρμϐζονται τα αναφερϐμενα ςτην παρ 4 του 

ϊρθρου 97 του Ν.4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Δημοςιότητα (Άρθρο 66 του Ν. 4412/2016)   

10.1 Η παροϑςα Διακόρυξησ με τα Παραρτόματϊ τησ θα καταχωρηθεύ ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ 

Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) (http://eprocurement.gov.gr) ςϑμφωνα με το ϊρθρο 66 

του Ν. 4412/2016. 

10.2 Περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περ. 16 τησ παρ. 4 του 

ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτϐτοπο http://et.diavgeia.gov.gr.  

10.3 Η παροϑςα Διακόρυξη μαζύ με τα Παραρτόματϊ τησ ςε μορφό αρχεύου pdf, καθώσ και το 

ΣΕΤΔ και το Ϊντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ ςε μορφό αρχεύου doc, ϐπωσ επύςησ και τυχϐν 

ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό θα 

αναρτηθοϑν και ςτον δικτυακϐ τϐπο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ: (www.strofylianationalpark.gr). 
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ΑΡΘΡΟ 11: Κριτόρια Αξιολόγηςησ (Ανϊθεςησ) – Διαδικαςύα αξιολόγηςησ προςφορών 
(Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ιε και 86 παρ 2, 8-11, 13, ϊρθρα 88-91, ϊρθρο 100 του 
Ν.4412/2016)  

11.1 Κριτόρια αξιολϐγηςησ των τεχνικών προςφορών 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:  

 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 12.3.2.Γ.β τησ 
παροϑςασ. 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. Τπολογιςμόσ τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ και κατϊταξη των 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ (Άρθρα 73, 74, 75 & 79Α του Ν. 4412/2016) 

12.1 Οι προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ περιγρϊφονται ςτο παρϐν ϊρθρο και 
αποτυπώνονται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (εφεξόσ ΣΕΤΔ), το οπούο αποτελεύ 
Τπεϑθυνη Δόλωςη των οικονομικών φορϋων προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν 
δημϐςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη και παρϋχει προκαταρκτικό απϐδειξη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν 
βρύςκεται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ των ϊρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α, του Ν. 
4412/2016. 

12.2. ΣΕΤΔ (Άρθρα 79 παρ. 4 και 79Α παρ 3 του Ν. 4412/2016) 

Σο ΣΕΤΔ τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςυντϊχθηκε ςϑμφωνα με τισ 
Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ 15 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Χ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε) τησ ΕΑΑΔΗΤ και 
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διατύθεται ςτουσ οικονομικοϑσ φορεύσ δωρεϊν, μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ςε δϑο 
μορφϋσ αρχεύου: 

Αρχεύο pdf, ςυμπληρωμϋνο κατϊ το Μϋροσ Ι αυτοϑ απϐ την Αρχό, αναρτημϋνο μαζύ με τα λοιπϊ 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ (ωσ Παρϊρτημα τησ παροϑςασ διακόρυξησ) & 

Αρχεύο doc (ςε επεξεργϊςιμη μορφό), αναρτημϋνο επικουρικϊ μαζύ με τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ για τη διευκϐλυνςη των οικονομικών φορϋων προκειμϋνου να το ςυμπληρώςουν, να το 
υπογρϊψουν και το υποβϊλουν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ςε ϋντυπη μορφό με τα υπϐλοιπα ϋγγραφα τησ 
προςφορϊσ. 

12.3 Οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, ϋτςι ϐπωσ αποτυπώνονται ςτο ΣΕΤΔ, το οπούο αποτελεύ 
αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ (Παρϊρτημα ΙΙ) εύναι οι εξόσ: 

12.3.1 Λόγοι αποκλειςμού 

Α) Αποκλεύεται απϐ την ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, οικονομικϐσ 
φορϋασ ϐταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋναν απϐ τουσ λϐγουσ που 
προβλϋπονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ αυτού αποτυπώνονται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α 
(Λϐγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ) του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ. 

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

Β) Αποκλεύεται απϐ την ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, οικονομικϐσ 
φορϋασ α) ϐταν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, (τϐςο τησ κϑριασ ϐςο και τησ επικουρικόσ αςφϊλιςησ), ςϑμφωνα με τα 
ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016, ϐπωσ αποτυπώνονται ςτο Μϋροσ 
ΙΙΙ.Β (Λϐγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ) του 
ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ. β) ϐταν η Αρχό μπορεύ να αποδεύξει με κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ 
ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ. 

Γ1) Αποκλεύεται απϐ την ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, οικονομικϐσ 
φορϋασ ϐταν ϋχει αθετόςει τισ ιςχϑουςεσ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ 
περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο 
τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ 
και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄, ςϑμφωνα με 
το ϊρθρο 18 παρ 2 ν.4412/16 . 

Γ2) Αποκλεύεται οικονομικϐσ φορϋασ αν η Αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα 
μϋςα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ 2 περύπτ γ του ν.4412/16 ϐτι : «ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του 
οικονομικοϑ φορϋα, μϋςα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ 
προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ: 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 
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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». 

Σα ςχετικϊ ςτοιχεύα των περιπτώςεων (Γ1), (Γ2), αποτυπώνονται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Γ (Λϐγοι που 
ςχετύζονται με αφερεγγυϐτητα, ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων ό επαγγελματικϐ παρϊπτωμα) του 
ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ ςτα αντύςτοιχα πεδύα. 

Ακϐμα ιςχϑουν και τα ακϐλουθα : 

1- Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ, η περύοδοσ αποκλειςμοϑ δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη 
απϐφαςη, τϐτε ςτην περύπτωςη (Α) αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη απϐ την ϋκδοςη τησ αμετϊκλητησ 
απϐφαςησ, ενώ ςτην περύπτωςη (Γ1), αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη απϐ την ημερομηνύα του ςχετικοϑ 
γεγονϐτοσ. 

2- ε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, η 
Αρχό αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι αυτϐσ βρύςκεται λϐγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεων αυτοϑ εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ των παραπϊνω 
περιπτώςεων (Α), (Β), (Γ2). 

3- Οικονομικϐσ φορϋασ ςτο πρϐςωπο του οπούου ςυντρϋχει λϐγοσ αποκλειςμοϑ των 
καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ (Α), (Γ1), (Γ2), τησ παροϑςασ παραγρϊφου 12.3.1, 
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, με τελεςύδικη απϐφαςη, 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. Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμϐζονται οι 
παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Σα τυχϐν μϋτρα αυτοκϊθαρςησ που ϋχει λϊβει ο οικονομικϐσ φορϋασ, πρϋπει να δηλωθοϑν ςτα 
αντύςτοιχα πεδύα του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ, ςτο Μϋροσ ΙΙΙ. 

Δ) Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ,  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. 

12.3.2 Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ 

Α. 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. 

Η αποτϑπωςη των ϊνω γύνεται ςτο Μϋροσ IV.A (Καταλληλϐλητα) του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ. 

Β. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια  

Δεν απαιτεύται για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑμβαςησ. 
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Γ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ, 
οι προςφϋροντεσ πρϋπει: 

α) κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ τριετύασ, να ϋχουν εκτελϋςει τουλϊχιςτον μύα ςϑμβαςη 
παροχόσ υπηρεςιών του ςυγκεκριμϋνου τϑπου, ανεξαρτότου ϑψουσ. 

β) να διαθϋτουν ομϊδα ϋργου που να περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον ςτελϋχη με τα ακϐλουθα 
επαγγελματικϊ προςϐντα: 

Για το ΣΜΗΜΑ 1: 

Για τη ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολοϑθηςη για την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων διαχεύριςησ για τη 
βύδρα (Lutra lutra)»: και τη ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την προςταςύα ειδών πανύδασ 
(Lutra lutra) ςτο παρακεύμενο ςτουσ υγροτϐπουσ οδικϐ δύκτυο»: 

 Τπεϑθυνο Ϊργου (Project Manager) με πανεπιςτημιακϐ τύτλο ςπουδών και τουλϊχιςτον 5 ϋτη 
επαγγελματικό εναςχϐληςη ςτη μελϋτη χερςϐβιων θηλαςτικών, και ειδικϐτερα ςτη μελϋτη τησ 
εξαπλωςόσ τουσ, τησ βιολογύασ τουσ, τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ και τησ μελϋτησ των πληθυςμών 
τουσ, με ςυναφό ϋρευνα πεδύου, καθώσ και ςτην  αξιολϐγηςη τησ κατϊςταςησ διατόρηςόσ τουσ, 
με βϊςη τα διεθνό πρϐτυπα. 

 Ϊναν ειδικϐ Επιςτόμονα με τουλϊχιςτον τρύα ϋτη εμπειρύα ςτην παρακολοϑθηςη και διαχεύριςη 
γουνοφϐρων θηλαςτικών απϐ τα οπούα το ϋνα ςτην παρακολοϑθηςη και διαχεύριςη τησ βύδρασ 
καθώσ, και ςχετικό εμπειρύα ςτη χρόςη καταγραφικών ςυςτημϊτων και ςτη χαρτογρϊφηςη, με 
ςυμμετοχό ςε ανϊλογα ϋργα. 

 Ϊναν Ιχθυολϐγο με τριετό τουλϊχιςτον εμπειρύα ςε δειγματοληψύεσ με δύχτυα και ηλεκτραλιεύα 
και εμπειρύα ςτην αναγνώριςη ιχθϑων απϐ ςκελετικϊ ςτοιχεύα. 

Για το ΣΜΗΜΑ 2 για τη δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκϐπου και ςτα 
αλύπεδα προσ παραλύα Κϋντρο και τρϐποι αντιμετώπιςόσ τουσ»: 

- Τπεϑθυνο Ϊργου (Project Manager) με: α) πανεπιςτημιακϐ τύτλο ςπουδών, β) τουλϊχιςτον 5 ϋτη 
επαγγελματικό εναςχϐληςη ςτη θαλϊςςια και λιμνοθαλϊςςια οικολογύα και γ) εμπειρύα ςτην 
δειγματοληψύα και ανϊλυςη ζωοπλαγκτοϑ. 

- Ϊναν ειδικϐ Επιςτόμονα με: α) πανεπιςτημιακϐ τύτλο ςπουδών, β) τουλϊχιςτον 5 ϋτη επαγγελματικό 
εναςχϐληςη ςτην οικολογικό και ταξινομικό μελϋτη βενθικόσ θαλϊςςιασ και λιμνοθαλϊςςιασ 
μακροπανύδασ γ) εμπειρύα ςτην ταξινομικό και οικολογύα πολυχαύτων και ςτην εκτύμηςη ποιϐτητασ 
υδϊτων ςϑμφωνα με Εθνικϋσ και Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ (π.χ. Οδηγύα 2000/60/ΕΚ). 

- Ϊναν ειδικϐ Επιςτόμονα με: α) πανεπιςτημιακϐ τύτλο ςπουδών και β) τουλϊχιςτον 5 ϋτη επαγγελματικό 
εναςχϐληςη ςτην δειγματοληψύα και ανϊλυςη αβιοτικών και ιζηματολογικών παραμϋτρων ςτο 
παρϊκτιο περιβϊλλον. 

Η αποτϑπωςη των ϊνω γύνεται ςτο Μϋροσ IV.Γ (Σεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα) του 
ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ. 

 
12.4 Σο ΣΕΤΔ ςυμπληρώνεται, υπογρϊφεται και υποβϊλλεται κατϊ περύπτωςη ωσ εξόσ: 
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- Σο Μϋροσ Ι εύναι ςυμπληρωμϋνο απϐ την Αρχό και ϐλα τα υπϐλοιπα Μϋρη (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) 
ςυμπληρώνονται απϐ τον προςφϋροντα, κατϊ περύπτωςη, και μϐνο ςτα πεδύα που όδη ϋχουν επιλεγεύ 
απϐ την Αρχό, ϐπωσ εμφαύνονται ςτο ςυνημμϋνο ΣΕΤΔ του Παραρτόματοσ τησ παροϑςασ. 

- Σα Μϋρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β ςυμπληρώνονται απϐ ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ . 
- Σο Μϋροσ ΙΙ.Γ ςυμπληρώνεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ ςε περύπτωςη ςτόριξησ τουσ ςτισ 

δυνατϐτητεσ ϊλλων φορϋων δηλ επύκληςησ δϊνειασ εμπειρύασ (βλϋπε παρϊγρ. 6 του παρϐντοσ). 
- Σο Μϋροσ ΙΙ. ςυμπληρώνεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ ςτην περύπτωςη υπεργολαβικόσ 

ανϊθεςησ (βλϋπε παρϊγρ. 7 του παρϐντοσ). 
- Σα Μϋρη ΙΙΙ & IV ςυμπληρώνονται απϐ ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ. 
- Σο Μϋροσ VI ςυμπληρώνεται ςε κϊθε περύπτωςη με την ημερομηνύα, τον τϐπο και την 

υπογραφό του νϐμιμου εκπροςώπου του προςφϋροντα, η οπούα δεν απαιτεύται να φϋρει θεώρηςη 
γνηςύου τησ υπογραφόσ. 

 
Επιςημαύνεται ϐτι: 
Κϊθε προςφϋρων που ςυμμετϋχει μϐνοσ του, πρϋπει να ςυμπληρώςει και να υποβϊλει ϋνα ΣΕΤΔ. 

Όταν ςυμμετϋχουν οικονομικού φορεύσ υπϐ τη μορφό ϋνωςησ, ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτην επϐμενη 
παρϊγραφο 5. την περύπτωςη που ο ςυμμετϋχων οικονομικϐσ φορϋασ δηλώςει πωσ θα αναθϋςει υπϐ 
μορφό υπεργολαβύασ ποςοςτϐ τησ ςϑμβαςησ που ξεπερνϊει το 30% τησ ςυνολικόσ τησ αξύασ, τϐτε 
ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτην παρϊγρ. 7β κατωτϋρω. 

 
12.5 Ενώςεισ οικονομικών φορϋων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 
α) Οι ενώςεισ δεν υποχρεοϑνται να λαμβϊνουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να 

υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη υποχρεοϑται να πρϊξει τοϑτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό 
το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμοϑ, εφϐςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την 
ορθό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

β) Όταν ςυμμετϋχουν ενώςεισ, απαντοϑν θετικϊ ςτο ςχετικϐ ερώτημα του Μϋρουσ ΙΙ.Α [Σρϐποσ 
ςυμμετοχόσ] του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ και ςυμπληρώνουν τισ πληροφορύεσ που ζητοϑνται ςτα επιμϋρουσ 
ερωτόματα α, β και γ. Επιπλϋον, θα πρϋπει να υποβληθοϑν χωριςτϊ ΣΕΤΔ για κϊθε φορϋα – μϋλοσ τησ 
ϋνωςησ, ςτα οπούα παρατύθενται οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με τα Μϋρη II ϋωσ ΙV. 

γ) την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ϐλα τα μϋλη τησ 
ευθϑνονται ϋναντι τησ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ 
ςτην ϋνωςη, η ευθϑνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

 
12.6 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων (Άρθρο 78 Ν.4412/2016) 
Οι οικονομικού φορεύσ μποροϑν, ϐςον αφορϊ τα κριτόρια τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ 

ικανϐτητα (τησ παραγρϊφου 12.3.2Γ), να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ 
νομικόσ φϑςησ των δεςμών τουσ 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. 
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Τπϐ τουσ ύδιουσ ϐρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μποροϑν να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ 
των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

Επιςημαύνεται ϐτι τα φυςικϊ πρϐςωπα/εξωτερικού ςυνεργϊτεσ των υποψηφύων οικονομικών 
φορϋων δεν θεωροϑνται τρύτοι, ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζονται οι υποψόφιοι οικονομικού 
φορεύσ. 

 
12.7. Τπεργολαβύα (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
α) Η Αναθϋτουςα Αρχό απαιτεύ απϐ τον προςφϋροντα να αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα 

(ποςοςτϐ) τησ ςϑμβαςησ που προτύθεται να αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και 
τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει, ςυμπληρώνοντασ το Μϋροσ ΙΙ. του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ. 

β) ϑμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 131 του Ν. 4412/2016, ϐταν ο προςφϋρων προτύθεται να 
αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ τμόμα τησ ςϑμβαςησ που υπερβαύνει ςε ποςοςτϐ το 30% τησ αξύασ 
τησ ςϑμβαςησ, τϐτε υποβϊλλεται υποχρεωτικϊ μαζύ με το ΣΕΤΔ του προςφϋροντοσ και χωριςτϐ/ϊ ΣΕΤΔ 
για καθϋναν απϐ τον/τουσ υπεργολϊβο/ουσ, ϐπου παρατύθενται οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται 
ςϑμφωνα με τισ ενϐτητεσ Α, Β και Γ του Μϋρουσ ΙΙΙ του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ, προκειμϋνου να επαληθευτεύ 
και για αυτοϑσ η μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ των ϊρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επιςημαύνεται πωσ ϐταν απϐ την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκϑπτει ϐτι ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ, 
τϐτε η Αναθϋτουςα Αρχό απαιτεύ απϐ τον προςφϋροντα να τον/τουσ αντικαταςτόςει. 

 
12.8 Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ 

ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ διαγωνιςμοϑ να υποβϊλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ 
που αποδεικνϑουν τισ παραπϊνω προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ και περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ϊρθρο 17 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ- ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ» τησ παροϑςασ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την 
ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Σόποσ και χρόνοσ υποβολόσ προςφορών και διενϋργειασ διαγωνιςμού (Άρθρα 
53 παρ 2 περιπτ. δ, 96 και 121 του N.4412/2016) 

13.1 Σόποσ / χρόνοσ διενϋργειασ διαγωνιςμού. 

Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςτα γραφεύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην διεϑθυνςη: Υορϋασ 
Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου, Παλαιϊ  Εθνικό Οδϐσ  Πατρών 
- Πϑργου, Σ.Κ. 27052 Λϊππα ΑχαϏασ, ενώπιον τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, ςτισ 01/12/2020 
ημϋρα Σρύτη, και ώρα 12.00π.μ.(ημερομηνύα και χρϐνοσ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ & ϋναρξησ 
αποςφρϊγιςησ προςφορών). 

13.2 Σόποσ / χρόνοσ υποβολόσ προςφορών 

Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται ςτο πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην 
διεϑθυνςη τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται: 

(α) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, εύτε 

(β) με ταχυδρομικό αποςτολό μϋςω ςυςτημϋνησ επιςτολόσ ό με courier προσ την 
Αναθϋτουςα Αρχό. 
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Οι φϊκελοι των προςφορών γύνονται δεκτού εφϐςον ϋχουν περιϋλθει ςτην Αρχό και ϋχουν 
πρωτοκολληθεύ, το αργϐτερο μϋχρι τισ 20 Νοεμβρύου 2020, ημϋρα Παρςκευό και ώρα 14.00μ.μ. 
(καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα παραλαβόσ των προςφορών). Η 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 Αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην Αρχό με 
οποιονδόποτε τρϐπο μϋχρι την ωσ ϊνω ημερομηνύα και ώρα, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ 
πρωτοκολλοϑνται και φυλϊςςονται απϐ την Τπηρεςύα και παραδύδονται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ 
την ημερομηνύα και ώρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ.. 

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

Η Αρχό 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 : 

Όταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν εγγρϊφωσ απϐ τον 
οικονομικϐ φορϋα ϋγκαιρα, δηλ. το αργϐτερο ϋξι (6) μϋρεσ πριν απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, δεν ϋχουν παραςχεθεύ εγγρϊφωσ το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, β) Όταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται 
ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ 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 Αρχό να παρατεύνει τισ προθεςμύεσ. 

ΑΡΘΡΟ 14 : Σρόποσ υποβολόσ και ςύνταξησ προςφορών – Περιεχόμενο φακϋλου 
προςφορϊσ – Γλώςςα – Λοιπϊ ςτοιχεύα (ϊρθρα 92 ϋωσ 96 του Ν.4412/2016) 

14.1 Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό (ϋγχαρτεσ) και ηλεκτρονικό μορφό (ςε ςϑμπακτο 
δύςκο - CD) μορφό με βϊςη τισ απαιτόςεισ τησ διακόρυξησ για ϐλεσ τισ ζητοϑμενεσ υπηρεςύεσ και 
παραδοτϋα. Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 

Οι προςφορϋσ, με ποινό απϐρριψησ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ 
φϊκελοσ προςφορϊσ), ςτον οπούο πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακϐλουθα: 
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Προσ το ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ 
ΚΟΛΠΟΤ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΟΤ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα ςτοιχεύα του προςφϋροντοσ, δηλαδό : επωνυμύα του νομικού προςώπου και ςε 
περύπτωςη ϋνωςησ τισ επωνυμύεσ των οικονομικών φορϋων που την αποτελούν, καθώσ και τα απαραύτητα 

ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχ. διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα «ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 
ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» 

Αριθμόσ διακόρυξησ: 1264/22-10-2020 

Για το ΣΜΗΜΑ 1 

ΥΑΗ Α:Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολούθηςη για την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων διαχεύριςησ 

για τη βύδρα (Lutra lutra)» και ΥΑΗ Β:Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την προςταςύα ειδών 

πανύδασ (Lutra lutra)  

ό  

Για το ΣΜΗΜΑ 2 για τη δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκόπου 

και ςτα αλύπεδα προσ παραλύα Κϋντρο και τρόποι αντιμετώπιςόσ τουσ»  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: 20/11/2020  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 01/12/2020  

ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεύ από την Σαχυδρομικό Τπηρεςύα ό το Πρωτόκολλο. 
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Εφύςταται η προςοχό των οικονομικών φορϋων ςτο ότι επύ του φακϋλου θα πρϋπει να 
αναγρϊφεται ευκρινώσ το τμόμα του διαγωνιςμού, για το οπούο υποβϊλλεται η προςφορϊ. 

Ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ περιϋχει τα ακϐλουθα: 

α) Ξεχωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (βλϋπε παρ. 
2.A του παρϐντοσ). 

β) Ξεχωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» (βλϋπε παρ. 2.B του 
παρϐντοσ). Αν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατϐν, λϐγω μεγϊλου ϐγκου, να 
τοποθετηθοϑν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τϐτε αυτϊ ςυςκευϊζονται χωριςτϊ και ακολουθοϑν τον κυρύωσ 
φϊκελο με τισ ύδιεσ ενδεύξεισ.   

γ) Ξεχωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ο οπούοσ περιϋχει 
το ϋντυπο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ 2.Γ του παρϐντοσ. 

Οι ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου. 

14.2 Περιεχόμενο επύ μϋρουσ φακϋλων 

2.Α  Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ (Ωρθρο 93 Ν.4412/2016) 

Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» περιϋχει τα εξόσ: 

-Σο ΣΕΤΔ ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο αρθ. 12 τησ 
παροϑςασ. 

2.Β  Σεχνικό προςφορϊ (Ωρθρο 94 Ν.4412/2016) 

Ο φϊκελοσ «Σεχνικό προςφορϊ» περιϋχει: 

-Σεχνικό Περιγραφό των προςφερομϋνων υπηρεςιών η οπούα θα πρϋπει να καλϑπτει ϐλεσ τισ 
απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : 
«ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ» τησ παροϑςασ Διακόρυξησ και 
ςτην οπούα ο προςφϋρων θα περιγρϊφει ακριβώσ πώσ πληροϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και 
προδιαγραφϋσ. 

Οι οικονομικού φορεύσ αναφϋρουν το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθενται να αναθϋςουν υπϐ 
μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν. 

2.Γ  Οικονομικό προςφορϊ  (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 

1. Ο φϊκελοσ «Οικονομικό προςφορϊ» θα περιϋχει το Ϊντυπο τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ 
(περιλαμβϊνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, και ευρύςκεται αναρτημϋνο ςτην 
ιςτοςελύδα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μαζύ με τα λοιπϊ τεϑχη τησ ςϑμβαςησ), ςυμπληρωμϋνο (η τιμό ςε 
ευρώ). Η οικονομικό προςφορϊ υπογρϊφεται κατϊ περύπτωςη απϐ τον νϐμιμο/-ουσ εκπρϐςωπο/-ουσ 
του νομικοϑ προςώπου και ςε περύπτωςη ϋνωςησ εύτε απϐ ϐλουσ τουσ φορεύσ που την αποτελοϑν εύτε 
απϐ τον κοινϐ εκπρϐςωπϐ τουσ. 

20PROC007535130 2020-10-23



   
    

 

 
Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

2. Η Οικονομικό Προςφορϊ υποβϊλλεται χρηςιμοποιώντασ αποκλειςτικϊ το ϋντυπο τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ του εν λϐγω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙΙ υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο, ςτο ςϑνολο 
των πεδύων του.  

3. 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 και για το ζητοϑμενο διϊςτημα. Οι υπϋρ 
τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον αναλογικϐ τϋλοσ χαρτοςόμου και ςτην επ’ αυτοϑ 
ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ. Οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και δεν 
αναπροςαρμϐζονται. 

4. Αναγρϊφεται αριθμητικϊ η ςυνολικό προςφερϐμενη τιμό προ και με ΥΠΑ. 

Όλεσ οι τιμϋσ θα δύδονται ςε ευρώ, επιτρϋπονται δε μϋχρι δϑο δεκαδικϊ ψηφύα ςτισ 
αναγραφϐμενεσ τιμϋσ του ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. 

5.  Επιςημαύνεται ϐτι απορρύπτεται προςφορϊ που: 

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. 

γ)  τησ οπούασ το ςυνολικϐ κϐςτοσ των προςφερϐμενων υπηρεςιών (δηλ. η ςυνολικό 
προςφερϐμενη τιμό) υπερβαύνει την εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό δύδεται ςτο ϊρθρο 2.2 
τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. 

δ)  που θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ τιμόσ. 

ε)  ςτην οπούα δεν αναγρϊφεται ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ ό ςτην οπούα ορύζεται χρϐνοσ ιςχϑοσ 
μικρϐτεροσ απϐ τον ζητοϑμενο ςτο ϊρθρο 9 τησ Διακόρυξησ, δηλ απϐ διακϐςιεσ ςαρϊντα (240) ημϋρεσ. 

ςτ)  ςτην οπούα δεν ςυμπληρώνεται ϋςτω και ϋνα πεδύο του ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ. 

6. Επιςημαύνεται ακϐμη ϐτι : 

α) Αν παρουςιαςτοϑν ελλεύψεισ ό όςςονοσ αξύασ ατϋλειεσ ό πρϐδηλα τυπικϊ ό υπολογιςτικϊ 
ςφϊλματα η Αρχό μπορεύ να καλϋςει εγγρϊφωσ τουσ προςφϋροντεσ να τα διευκρινύςουν, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

β) Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει απϐ τουσ προςφϋροντεσ ςτοιχεύα 
απαραύτητα για την τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, οι δε προςφϋροντεσ υποχρεοϑνται να 
παρϋχουν αυτϊ εντϐσ προθεςμύασ επτϊ (7) ημερών απϐ την ημϋρα κοινοπούηςησ ςε αυτοϑσ τησ ςχετικόσ 
πρϐςκληςησ. Η ευθϑνη ϐμωσ για την ακρύβεια των αναφερομϋνων βαρϑνει αποκλειςτικϊ τον 
προςφϋροντα. 

γ) Οποιαδόποτε μεταβολό ςτην ιςχϑουςα νομοθεςύα που διϋπει την παροϑςα διακόρυξη/ςϑμβαςη 
αφενϐσ εύναι δεςμευτικό για τον ανϊδοχο ο οπούοσ και οφεύλει να εφαρμϐςει τισ τυχϐν αλλαγϋσ ϊμεςα 
αφετϋρου δεν δϑναται ςε καμύα περύπτωςη η μεταβολό αυτό να προκαλϋςει οποιαδόποτε πρϐςθετη 
οικονομικό επιβϊρυνςη για την Αρχό.  
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14.3  Γλώςςα 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Σα τεχνικϊ φυλλϊδια και τα δικαιολογητικϊ με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο μποροϑν να 
υποβληθοϑν και ςτην αγγλικό γλώςςα χωρύσ να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

Για τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Κατϊ τα λοιπϊ, τα δημϐςια και ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
καθώσ και τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα υποβϊλλονται και γύνονται αποδεκτϊ, ςϑμφωνα με τα 
ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Συχϐν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

14.4 Λοιπϊ ςτοιχεύα 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα τμόμα από κϊθε προςφϋροντα. Για κϊθε τμόμα 
προςφορϋσ υποβϊλλονται μόνο για το ςύνολο του προκηρυςςόμενου αντικειμϋνου.  

Ο μϋγιςτοσ αριθμόσ ΣΜΗΜΑΣΩΝ που μπορεύ να ανατεθεύ ςε κϊθε προςφϋροντα ορύζεται το 
ΕΝΑ ΣΜΗΜΑ. 

Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του προςφϋροντοσ. 

Με την υποβολό τησ προςφορϊσ τεκμαύρεται ότι οι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν λϊβει γνώςη των 
όρων τησ διακόρυξησ και των λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Αποςφρϊγιςη προςφορών – τϊδια αξιολόγηςησ προςφορών (Άρθρα 86, 96, 
100, 102 και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ιςότιμεσ προςφορϋσ (ϊρθρο 90 του 
Ν.4412/2016) 

15.1 Έναρξη διαδικαςύασ 

Η αρμϐδια Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην παρ. 13.1 τησ παροϑςασ. 

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα απορρύπτονται ωσ μη κανονικϋσ και επιςτρϋφονται 
χωρύσ να αποςφραγιςθοϑν. 

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. 

15.2 Σα επιμϋρουσ ςτϊδια ϋχουν ωσ εξόσ : 
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α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, ο 
φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, καθώσ και ο φϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ μονογρϊφονται δε απϐ 
το αρμϐδιο ϐργανο (Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ) ϐλα τα δικαιολογητικϊ ανϊ φϑλλο. 

την ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςε κλειςτό ςυνεδρύαςη, καταχωρεύ ϐςουσ υπϋβαλαν 
προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών 
ςε πρακτικϐ, το οπούο υπογρϊφεται απϐ τα μϋλη του οργϊνου. 

β) Ακολοϑθωσ, ςε κλειςτό ςυνεδρύαςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη και 
βαθμολϐγηςη των τεχνικών προςφορών των προςφερϐντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ 
ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη και ςϑμφωνα με τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Αξιολογοϑνται μϐνο οι 
προςφορϋσ που ϋχουν κριθεύ ωσ τεχνικϊ αποδεκτϋσ και ςϑμφωνεσ με τουσ λοιποϑσ ϐρουσ τησ 
διακόρυξησ. 

την ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει πρακτικϐ για την απϐρριψη ϐςων τεχνικών 
προςφορών δεν πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών και για την 
αποδοχό και βαθμολϐγηςη των τεχνικών προςφορών με βϊςη τα κριτόρια και την διαδικαςύα του 
ϊρθρου 11 τησ παροϑςασ. 

γ) Σϋλοσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςε κλειςτό ςυνεδρύαςη προβαύνει ςτον ϋλεγχο και αξιολϐγηςη 
των οικονομικών προςφορών, των οπούων τισ προςφορϋσ ϋκρινε αποδεκτϋσ κατϊ τα δϑο προηγοϑμενα 
ςτϊδια, και ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την απϐρριψη ό την αποδοχό τουσ, 
καταγρϊφει την κατϊταξη κατϊ φθύνουςα κλύμακα των προςφορών βϊςει τησ ανηγμϋνησ τιμόσ 
προςφορϊσ (βλϋπε ςχετικϊ ϊρθρο 11 τησ παροϑςασ) και την ειςόγηςό τησ για τον προςωρινϐ ανϊδοχο. 

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. 

Προςωρινϐσ ανϊδοχοσ αναδεικνϑεται ο οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει προςφϋρει την πλϋον 
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ τιμόσ, ότοι 
εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ παρουςιϊζει την μεγαλϑτερη τιμό Λ (βλϋπε και ϊρθρο 11 τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ). 

ε περύπτωςη προςφορών με την ύδια τιμό Λ, η ειςόγηςη για προςωρινϐ ανϊδοχο γύνεται ςτην 
προςφορϊ με την υψηλϐτερη βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ, ενώ ςτην περύπτωςη που εύναι ύδιεσ και 
οι βαθμολογύεσ τεχνικών προςφορών, διενεργεύται κλόρωςη μεταξϑ αυτών. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον 
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που ϋχουν την ύδια βαθμολογύα 
τεχνικόσ προςφορϊσ, και τα αποτελϋςματϊ τησ καταγρϊφονται ςτο ωσ ϊνω πρακτικϐ. 

Σα ωσ ϊνω βόματα α, β και γ μποροϑν να καταγραφοϑν και ςε ϋνα ενιαύο πρακτικϐ.  

15.3 Επικύρωςη αποτελεςμϊτων 

Σα πρακτικϊ (ό το ενιαύο πρακτικϐ) με τα αποτελϋςματα των τριών ανωτϋρω ςταδύων 
επικυρώνονται με μια απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςε 
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ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ μαζύ με αντύγραφο των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ 
των προςφορών ϐλων των ωσ ϊνω ςταδύων. Κατϊ τησ ανωτϋρω απϐφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςϑμφωνα με 
το ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 20 τησ παροϑςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  Πρόςκληςη για υποβολό δικαιολογητικών κατακύρωςησ (Άρθρο 103 
Ν.4412/2016) 

16.1 Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η Αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα κϊθε 
τμόματοσ ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη («προςωρινϐ ανϊδοχο») για να υποβϊλει εντϐσ 
προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα 
πρωτϐτυπα ό αντύγραφα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών 
που αποδεικνϑουν τα ϐςα δηλώθηκαν ςτα Μϋρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ. Σα δικαιολογητικϊ 
υποβϊλλονται εμπρϐθεςμα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ. 

16.2 Αν δεν προςκομιςθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 
υπoβλόθηκαν και ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντϐσ τησ προθεςμύασ τησ προηγοϑμενησ 
παραγρϊφου 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 τη 
χορόγηςη των δικαιολογητικών, η Αναθϋτουςα Αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των 
δικαιολογητικών για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών απϐ τισ αρμϐδιεσ 
αρχϋσ. 

16.3 Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που 
δηλώθηκαν εύναι ψευδό ό ανακριβό ό ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δεν υποβϊλει ςτο προκαθοριςμϋνο 
χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών ό αν απϐ 
τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑεται η μη 
ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ των Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ 
τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των Μερών IV.Α, IV.Β και IV.Γ του ςυνημμϋνου ΣΕΤΔ, 
τϐτε εφαρμϐζονται, κατϊ περύπτωςη, οι διατϊξεισ των παρ. 3 ϋωσ 5 του ϊρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

16.4 Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη 
πρακτικοϑ απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη 
δικαιολογητικών κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 16.2 ϊνω και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην 
Αρχό για τη λόψη απϐφαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ (ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ) 
εύτε για την κατακϑρωςη του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμοϑ. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την ωσ ϊνω απϐφαςη κατακϑρωςησ (πρβλ. ϊρθρο 105 
του Ν. 4412/2016). 

16.5 Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν αλλϊ και τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 18.1 τησ παροϑςασ. 
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ΑΡΘΡΟ 17: Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ (αποδεικτικϊ μϋςα) (Άρθρο 80 του Ν.4412/2016)  

17.1 Σα δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ (αποδεικτικϊ μϋςα) που καλεύται να υποβϊλει ο προςωρινϐσ 
ανϊδοχοσ καθενϐσ απϐ τα τμόματα ςτην προθεςμύα του ϊρθ. 16.1 τησ παροϑςασ εύναι τα εξόσ: 

17.1.1. Όςον αφορϊ τουσ ΛΟΓΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ του ϊρθρου 12.3.1:  

Α) Για τα ϐςα δηλώθηκαν ςτα Μϋρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΣΕΤΔ, υποβϊλλεται : 

Σα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ εκπροςώπηςησ του 
οικονομικοϑ φορϋα. Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςό του, 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. 

Β) Για τα ϐςα δηλώθηκαν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λϐγοι αποκλειςμοϑ που ςχετύζονται με 
ποινικϋσ καταδύκεσ), περύπτωςη 12.3.1.Α τησ παροϑςασ διακόρυξησ, απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό 
ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμο ϋγγραφο που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό, απϐ το 
οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ. 

Σο παρϐν δικαιολογητικϐ εκδύδεται για καθϋνα απϐ τα πρϐςωπα που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 
12.3.1Α τησ παροϑςασ. 

Γ) Για τα ϐςα δηλώθηκαν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λϐγοι που ςχετύζονται με την καταβολό 
φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ), περύπτωςη 12.3.1.Β τησ παροϑςασ διακόρυξησ: 

Ι) για την καταβολό φϐρων, αποδεικτικϊ ενημερϐτητασ για χρϋη προσ το ελληνικϐ δημϐςιο. 

ΙΙ) για την καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, πιςτοποιητικϊ που εκδύδονται απϐ την αρμϐδια, 
κατϊ περύπτωςη, αρχό του ελληνικοϑ κρϊτουσ, περύ του ϐτι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 
φορϋα, ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα 
ελληνικό νομοθεςύα (θα αφορϊ την κϑρια και την επικουρικό αςφϊλιςη). 

Ειδικϊ για την περύπτωςη τησ παραγρϊφου 12.3.1.Βα, πϋραν των ωσ ϊνω πιςτοποιητικών, 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 την καταβολό 
φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

ΙΙΙ) Για τα ϐςα δηλώθηκαν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ (Λϐγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυϐτητα ό 
επαγγελματικϐ παρϊπτωμα), περιπτώςεισ 12.3.1.Γ1 & Γ2 τησ παροϑςασ διακόρυξησ: 

ΙV.1) Για την περύπτωςη Γ1 του ϊρθρου 12.3.1, ότοι για τη μη αθϋτηςη των ιςχυουςών 
υποχρεώςεων που προβλϋπονται ςτην παρ 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ 
θα πρϋπει να προςκομύςει υπεϑθυνη δόλωςη του νομύμου εκπροςώπου του, ϐτι δεν ϋχει αθετόςει τισ ωσ 
ϊνω υποχρεώςεισ που προβλϋπονται απϐ το ϊρθ 18 παρ 2 ν.4412/16. 
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ΙV.2) Για την περύπτωςη Γ2 του ϊρθρου 12.3.1, ότοι για την μη παραβύαςη των διατϊξεων του 
εργατικοϑ δικαύου ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο εδϊφιο γ τησ παρ 2 του ϊρθρου 73 του 
ν.4412/2106, και μϋχρι να καταςτεύ εφικτό απϐ τον ΕΠΕ η ϋκδοςη του πιςτοποιητικοϑ που προβλϋπεται 
ςτην περύπτωςη γ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει 
να προςκομύςει υπεϑθυνη δόλωςη του νομύμου εκπροςώπου του ϐτι δεν ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του 
οικονομικοϑ φορϋα οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που προβλϋπονται ςτην περύπτωςη γ τησ παρ 2 του 
ϊρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του 
πιςτοποιητικοϑ αυτοϑ. 

V) Για την περύπτωςη Δ του ϊρθρου 12.3.1, ότοι για τη μη ςυνδρομό του λϐγου αποκλειςμοϑ του 
ϊρ. 74 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι δεν 
ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Σα παρϐντα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται για τον οικονομικϐ φορϋα – προςωρινϐ ανϊδοχο και 
ςτην περύπτωςη που εύναι ϋνωςη για κϊθε φορϋα – μϋλοσ τησ.  

17.1.2 Όςον αφορϊ τα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του ϊρθρου 12.3.2 

Α) Για την περύπτωςη 12.3.2.Α τησ παροϑςασ διακόρυξησ (Καταλληλϐλητα ϊςκηςησ 
επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ), ότοι ϐςα δηλώθηκαν ςτο Μϋροσ IV.Α του ΣΕΤΔ, ο προςωρινϐσ 
ανϊδοχοσ πρϋπει να προςκομύςει πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ 
μητρώου ό ϊλλησ αρμϐδιασ αρχόσ (πχ φορολογικόσ) του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ.  

Β) Για την περύπτωςη 12.3.2.Γ τησ παροϑςασ διακόρυξησ (Σεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα), 
ότοι για ϐςα δηλώθηκαν ςτο Μϋροσ IV.Γ του ΣΕΤΔ, ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ πρϋπει να προςκομύςει : 

α) Αναφορικϊ με την απαύτηςη του ςημεύου α) εύτε ςχετικό βεβαύωςη καλόσ εκτϋλεςησ του 
πελϊτη, εύτε το πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ. Επύςησ θα πρϋπει για τα αναφερϐμενα ϋργα να 
διατεθεύ αναλυτικό περιγραφό. 

β) Αναφορικϊ με την απαύτηςη του ςημεύου β): 

 Πύνακα απϐ τον οπούο να προκϑπτει αν ο ειδικϐσ 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 
12.3.2.Γ τησ παροϑςασ διακόρυξησ και αναλυτικϊ βιογραφικϊ ςημειώματα, ϐπου θα παρατύθενται και οι 
ςυμβϊςεισ και τα προγρϊμματα που ςχετύζονται με τη ζητοϑμενη εμπειρύα. 

17.2 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα 
παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

17.3 την περύπτωςη που οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων 
φορϋων ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 12.6, για την απϐδειξη ϐτι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ 
αναγκαύουσ πϐρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπϐ 
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αυτϐ. 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. 

17.4 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 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. 12.3.2.Γ τησ παροϑςασ). 

17.5 Για τον χρϐνο ϋκδοςησ και ιςχϑοσ των αποδεικτικών μϋςων, βλϋπε ϋγγραφο τησ ΕΑΑΔΗΤ 
με αρ. πρωτ. 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΣΒ-Ζ9Κ).  

17.6 Όπου ςτο παρϐν ϊρθρο απαιτεύται υπεϑθυνη δόλωςη, οι ςχετικϋσ δηλώςεισ του 
προςωρινοϑ αναδϐχου μποροϑν να γύνονται ςτην ύδια, μύα, υπεϑθυνη δόλωςη. 

17.7 Επιςημαύνεται ϐτι γύνονται αποδεκτϋσ: 

• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,  

• 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. 

17.8 ε περύπτωςη που ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύναι νομικϐ πρϐςωπο, πρϋπει να προςκομύςει 
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. 

ΑΡΘΡΟ 18 : Κατακύρωςη – ύναψη ύμβαςησ (Άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 

18.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απϐφαςη κατακϑρωςησ καθενϐσ απϐ τα 
τμόματα μαζύ με αντύγραφο ϐλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των 
προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα - εκτϐσ απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο -, που δεν ϋχει αποκλειςτεύ 
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οριςτικϊ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ παροϑςασ, με κϊθε πρϐςφορο τρϐπο, ϐπωσ με τηλεομοιοτυπύα, 
ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο κ.λπ. επύ αποδεύξει. Η εν λϐγω απϐφαςη αναφϋρει την προθεςμύα για την 
αναςτολό τησ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με την παρ. 20.3 τησ παροϑςασ διακόρυξησ.Κατϊ τησ 
απϐφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη του ϊρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλϋπε ϊρθρο 20 τησ παροϑςασ). 

18.2 τη ςυνϋχεια, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη κατακϑρωςησ ςτον ανϊδοχο και 
τον προςκαλεύ να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, εντϐσ προθεςμύασ που δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) μϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρϐςκληςησ, 
προςκομύζοντασ εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 21 τησ παροϑςασ. 

18.3 Η υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ ϋχει αποδεικτικϐ χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν 
προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικϐ μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρϐκληςη, 
κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 11 για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε 
την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ 
ποιϐτητασ τιμόσ. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του 
ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ για το ςχετικϐ τμόμ αματαιώνεται, ςϑμφωνα με την περύπτωςη 
β' τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του Ν.4412/16. 

18.4 Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιηθεύ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα 
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμφωνα με τουσ ειδικϐτερουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ του αρμοδύου οργϊνου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 
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ΑΡΘΡΟ 19: Λόγοι απόρριψησ προςφορών  (Άρθρο 91 του Ν.4412/2016) 

Απορρύπτονται προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα κατϊ την ϋννοια των ϊρθ. 13.2 και 
15.1 τησ παροϑςασ. 

Απορρύπτονται προςφορϋσ που δεν ικανοποιοϑν τισ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 12 
τησ παροϑςασ. 

Απορρύπτονται προςφορϋσ που υποβϊλλονται κατϊ παρϊβαςη των ϐρων ςϑνταξησ και υποβολόσ 
που τύθενται ςτα ϊρθρα 13 και 14 τησ παροϑςασ. 

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν επιτρϋπονται και απορρύπτονται ςε περύπτωςη που υποβϊλλονται 
τϋτοιεσ. 

Απορρύπτονται προςφορϋσ που περιϋχουν 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 τη ςυμπλόρωςη τουσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο 
ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Επύςησ, απορρύπτονται προςφορϋσ για τισ οπούεσ οι προςφϋροντεσ δεν ϋχουν παρϊςχει τισ 
απαιτοϑμενεσ εξηγόςεισ ςτην προκαθοριςμϋνη προθεςμύα ό οι εξηγόςεισ που ϋδωςαν δεν ϋγιναν 
αποδεκτϋσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Απορρύπτεται προςφορϊ που υποβϊλλεται απϐ προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει δϑο ό 
περιςςϐτερεσ προςφορϋσ. 

Σϋλοσ, απορρύπτονται προςφορϋσ υπϐ αύρεςη. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Ενςτϊςεισ (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

20.1 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. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ 
τησ διακόρυξησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικοϑ 
διαςτόματοσ απϐ τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών. Για τον υπολογιςμϐ τησ προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι 
ημερομηνύεσ τησ δημοςύευςησ και τησ υποβολόσ των προςφορών. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ 
τησ διακόρυξησ, η Αρχό αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ 
ϋνςταςησ. 

20.2 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςϑμφωνα με 
τα οριζϐμενα και ςτο ϊρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ 
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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. Σο παρϊβολο αυτϐ αποτελεύ 
δημϐςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό 
απϐ το αποφαςύζον διοικητικϐ ϐργανο. 

20.3 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. 

20.4 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 του 
παρϐντοσ ϊρθρου, ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, κατϊ τα 
οριζϐμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ του παρϐντοσ ϊρθρου αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των 
ενδύκων βοηθημϊτων τησ παροϑςησ παραγρϊφου. 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 εδϊφ. τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 21: Εγγυόςεισ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

21.1 Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ 

Η Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ τησ αξύασ τησ 
ςϑμβαςησ εκτϐσ ΥΠΑ, κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, απευθϑνεται δε προσ την 
Αρχό. 

Η εγγυητικό επιςτολό περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: 

α)  την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 

β)  τον εκδϐτη, 

γ)  τον φορϋα προσ τον οπούο απευθϑνονται, 

δ)  τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, 

ε)  το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, 
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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 & 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 παροϑςασ διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, 

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. 

ια)  τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 

Ειδικϊ το γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων αρκεύ να φϋρει τα παρακϊτω 
ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) τον εκδϐτη, γ) την Αρχό προσ την οπούα απευθϑνεται 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, ζ) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ 
διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και η) τον τύτλο τησ ςϑμβαςησ. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οπούα 
ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την 
υπογραφό τησ νϋασ ςϑμβαςησ, νϋα εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 
5% επύ του ποςοϑ τησ αξύασ τησ νϋασ ςϑμβαςησ εκτϐσ ΥΠΑ. 

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

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. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται τμηματικϊ ανϊ φϊςη μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και 
ποιοτικό παραλαβό του ςυνϐλου των παραδοτϋων τησ αντύςτοιχησ φϊςησ, βλϋπε και ϊρθρα 23 και 24 τησ 
παροϑςασ. 

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα), ϐλα τα μϋλη τησ ευθϑνονται 
ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει να εύναι δϑο μόνεσ 
μεγαλϑτεροσ απϐ την διϊρκεια υλοπούηςησ τησ ςϑμβαςησ ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3.1 τησ παροϑςασ. 
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21.2 Έκδοςη εγγυητικών επιςτολών 

Οι εγγυόςεισ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ 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. .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. 

21.3 Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: Ματαύωςη διαδικαςύασ (ϊρθρο 106 του Ν.4412/2016) 

22.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου 
οργϊνου, ματαιώνει τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ για καθϋνα απϐ τα τμόματα: 

α) εφϐςον η διαδικαςύα απϋβη ϊγονη εύτε λϐγω μη υποβολόσ προςφορϊσ εύτε λϐγω απϐρριψησ ϐλων των 
προςφορών ό αποκλειςμοϑ ϐλων των προςφερϐντων, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 και τα 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ό  

β) ςτην περύπτωςη του τελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

γ) λϐγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, 

δ) αν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι που ςχετύζονται με τη διαδικαςύα ανϊθεςησ ϊλλαξαν 
ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου δεν ενδιαφϋρει πλϋον την Αναθϋτουςα Αρχό, 

ε) αν λϐγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ςτ) αν η επιλεγεύςα 
προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη, ζ) ςτην περύπτωςη τησ παραγρϊφου 4 του 
ϊρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

η) για ϊλλουσ επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ ϐπωσ ιδύωσ δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ 
του περιβϊλλοντοσ. 

22.2 Επύςησ, εφϐςον ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ- εφαρμϐζονται, κατϊ περύπτωςη, οι παρ. 3-5 
του ϊρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 : τϊδια υλοπούηςησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 217 του Ν.4412/2016) 

23.1. Η διϊρκεια των τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε: 
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Σο Σμόμα 1: 

ΥΑΗ Α: ςε 12 μόνεσ απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ και ΥΑΗ Β ςε 24 μόνεσ απϐ 
την ολοκλόρωςη τησ ΥΑΗ Α. 

Σο Σμόμα 2: ςε 24 μόνεσ απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ. 

το χρονικϐ αυτϐ διϊςτημα δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι χρϐνοι που απαιτοϑνται για την οριςτικό 
παραλαβό των παραδοτϋων.  

Για τα επιμϋρουσ παραδοτϋα ορύζονται ενδιϊμεςεσ προθεςμύεσ ωσ εξόσ:  

Για το Σμόμα 1: Θα ολοκληρωθεύ και θα παραληφθεύ ςε δϑο (2) φϊςεισ. 
Υϊςη Α’: 12 μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και μϋχρι την παρϊδοςη του παραδοτϋου 

Πληρωμό του 25% του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ με την παραλαβό τησ προκαταρκτικόσ ϋκθεςησ και 
πληρωμό του υπϐλοιπου 75% του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ με την ολοκλόρωςη τησ ΥΑΗ Α. 
 

Υϊςη Β’: 24  μόνεσ. υςτηματικό παρακολοϑθηςη επιλεγμϋνων θϋςεων. Πληρωμό του 50% το 
ςυμβατικοϑ τιμόματοσ με την ολοκλόρωςη του πρώτου 12μηνου εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και την 
παραλαβό τησ ςχετικόσ ενδιϊμεςησ ϋκθεςησ. Πληρωμό του 50% το ςυμβατικοϑ τιμόματοσ με την  
ολοκλόρωςη τησ ΥΑΗ Β. 
 

Για το Σμόμα 2:  
Η δρϊςη θα ολοκληρωθεύ ςε 24 μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και μϋχρι την παρϊδοςη 

του τελικοϑ παραδοτϋου.  

 Σο 25% τησ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με την ολοκλόρωςη του πρώτου 2μόνου εκτϋλεςησ 
τησ ςϑμβαςησ με την παραλαβό του παραδοτϋου Ι.  

 Πληρωμό του 50% του ςυμβατικοϑ τμόματοσ με την παρϊδοςη του παραδοτϋου ΙΙ & ΙΙΙ. 

 Πληρωμό του υπϐλοιπου 25% του ςυμβατικοϑ τμόματοσ με την ολοκλόρωςη τησ 
ςϑμβαςησ και την παραλαβό του παραδοτϋου ΙV. 

 
23.2 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 25 τησ παροϑςασ. 

ΑΡΘΡΟ 24: Παρακολούθηςη και παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ (Άρθρα 216 & 
219 του Ν.4412/2016) 

24.1 Παρακολούθηςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

  Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ αςκεύται απϐ την 

υπεϑθυνη υπηρεςύα για την παρακολοϑθηςη εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, η οπούα εύναι αρμϐδια να ορύςει, 
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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.  

24.2 Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ 

Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων γύνεται απϐ την επιτροπό παραλαβόσ 

που ϋχει ςυγκροτηθεύ με την υπ. αριθ. . 8.2 /13-3-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠΔ46Μ9ΣΕ-ΧΨΚ) Απϐφαςη του Δ.. τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

Οι υπηρεςύεσ παραλαμβϊνονται τμηματικϊ. 

ΑΡΘΡΟ 25 : Κυρώςεισ – Διοικητικϋσ Προςφυγϋσ (Άρθρο 203, 205 & 218 του Ν.4412/2016) 

25.1 Ο ανϊδοχοσ, με την επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται 
υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ απϐ την 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, καθώσ 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, επιβϊλλεται, μετϊ απϐ κλόςη του για 
παροχό εξηγόςεων ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

25.2 Αν οι υπηρεςύεσ / παραδοτϋα παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη τησ 
διϊρκειασ υλοπούηςησ τησ ςϑμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που τυχϐν χορηγόθηκε, 
επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ Αρχόσ. Οι ποινικϋσ ρότρεσ 
υπολογύζονται ωσ εξόσ: 

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικϐ διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ 
προβλεπϐμενησ διϊρκειασ υλοπούηςησ τησ ςϑμβαςησ επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ ΥΠΑ των υπηρεςιών / παραδοτϋων που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα,  

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

Σο ποςϐ των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του αναδϐχου. Η 
επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την Αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο. 25.3 Ο 
ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει του παρϐντοσ 
ϊρθρου, να υποβϊλει προςφυγό για λϐγουσ νομιμϐτητασ και ουςύασ ενώπιον τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ 
κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ απϐφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το 
αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου ςυλλογικοϑ οργϊνου. 
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Η εν λϐγω απϐφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φϑςεωσ διοικητικό 
προςφυγό. Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών που προκϑπτει απϐ τη ςϑμβαςη επιλϑεται 
με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό αγωγόσ ςτο αρμϐδιο Διοικητικϐ Εφετεύο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 205 Α του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: Τποχρεώςεισ αναδόχου 

26.1 Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ 
τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το 
δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 
κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄ 
του Ν.4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων 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. 

26.2 Ο ανϊδοχοσ και το προςωπικϐ που θα χρηςιμοποιόςει κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, 
δεν ϋχουν καμύα απολϑτωσ ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ με την Αναθϋτουςα Αρχό, οι δε μιςθού και 
αμοιβϋσ τουσ, καθώσ και οποιεςδόποτε ϊλλεσ υποχρεώςεισ, οι οπούεσ επιβϊλλονται απϐ την εργατικό και 
αςφαλιςτικό νομοθεςύα, βαρϑνουν αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι ο μϐνοσ υπεϑθυνοσ ϋναντι 
αυτών με τουσ οπούουσ ςυνδϋεται με εργαςιακό ό ϊλλη ςχϋςη καθώσ και ϋναντι τρύτων εξ αφορμόσ των 
ςχϋςεων αυτών. 

26.3 Η κατϊθεςη τησ προςφορϊσ ςυνεπϊγεται εκ μϋρουσ των προςφερϐντων την πλόρη 
αποδοχό των ϐρων τησ παροϑςησ. Περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ που αφοροϑν ςτισ υποχρεώςεισ του 
αναδϐχου, ςτον τρϐπο υλοπούηςησ τησ ςϑμβαςησ και ςτον τρϐπο πληρωμόσ θα περιγραφοϑν ςτη 
ςϑμβαςη μεταξϑ αναδϐχου και Αναθϋτουασ Αρχόσ. 

26.4 Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ το Ν.4624/2019 
ςχετικϊ με την εφαρμογό του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου, τησ 27ησ Απριλύου 2016, για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ 
επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και για την ελεϑθερη κυκλοφορύα των 
δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ Οδηγύασ 95/46/ΕΚ (Γενικϐσ Κανονιςμϐσ Προςταςύασ 
Δεδομϋνων / General Data Protection Regulation – GDPR). 

 

ΑΡΘΡΟ 27 : Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ – Υόροι, κρατόςεισ, πληρωμό αναδόχου  

27.1 Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ (Άρθρο 53 παρ 2 περιπτ. ζ του Ν.4412/2016) 

Η ςϑμβαςη εντϊςςεται ςτην Πρϊξη «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 
ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ ΟΠ 5033024 του 
Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη 2014 – 
2020» που 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: 
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2019Ε27510024. Η δαπϊνη για τη ςϑμβαςη βαρϑνει την με ΚΑ: ΑΕ 275/1 ςχετικό πύςτωςη του 
προϒπολογιςμοϑ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 του ΥΟΡΕΑ. 

27.2 Υόροι – Κρατόςεισ (Άρθρο 350 παρ. 3, 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016) 

Η αμοιβό του αναδϐχου υπϐκειται ςτισ ακϐλουθεσ κρατόςεισ : 

α- κρϊτηςη ϑψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ ΕΑΑΔΗΤ, ςϑμφωνα με την παρ 3 του 
ϊρθρου 4 του ν.4013/11 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 235 του ν.4610/2019, επύ τησ αξύασ κϊθε 
πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων, τησ αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ό τροποποιητικόσ 
ςϑμβαςησ. Επύ τησ εν λϐγω κρϊτηςησ επιβϊλλεται χαρτϐςημο 3% και κρϊτηςη υπϋρ ΟΓΑ ποςοςτοϑ 20% 
επύ του χαρτοςόμου. 

β- κρϊτηςη ϑψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ 3 
του Ν.4412/2016 και τα ϊρθρα 2, 3 και 6 τησ ΚΤΑ αρύθμ. 1191/17 (ΥΕΚ 969Β/22-3-2017), επύ τησ αξύασ κϊθε 
πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων, επιβϊλλεται δε επύ τησ αξύασ κϊθε αρχικόσ, τροποποιητικόσ ό 
ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ καθώσ και επύ τησ αξύασ κϊθε εύδουσ δικαιώματοσ προαύρεςησ. Επύ τησ εν 
λϐγω κρϊτηςησ επιβϊλλεται χαρτϐςημο 3% και κρϊτηςη υπϋρ ΟΓΑ ςε ποςοςτϐ 20% επύ του χαρτοςόμου 

γ- παρακρϊτηςη φϐρου επύ τησ καθαρόσ ςυμβατικόσ αξύασ, (ϊρθρο 64 Ν. 4172/2013) Ο Υ.Π.Α. βαρϑνει 
την Αρχό. 

27.3 Πληρωμό αναδόχου / Δικαιολογητικϊ πληρωμόσ (Άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 

Η πληρωμό των αναδϐχων θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρϐπο :  

ΣΜΗΜΑ 1:  

- ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολοϑθηςη για την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων 
διαχεύριςησ για τη βύδρα (Lutra lutra)». Σο 25% τησ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με την παραλαβό τησ 
προκαταρκτικόσ ϋκθεςησ εντϐσ του 1ου διμόνου τησ Υϊςησ Α και το υπϐλοιπο 75% με την 
ολοκλόρωςη τησ φϊςησ και την παραλαβό του τελικοϑ παραδοτϋου, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο 
Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςησ. 

- ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την προςταςύα ειδών πανύδασ (Lutra lutra). 
Σο 50% τησ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με τo πϋρασ των πρώτων 12 μηνών και την παραλαβό τησ 
ςχετικόσ ενδιϊμεςησ ϋκθεςησ και το υπϐλοιπο 50% με την παραλαβό του τελικοϑ παραδοτϋου, ϐπωσ 
περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςησ. 

ΣΜΗΜΑ 2: για τη δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκϐπου και 
ςτα αλύπεδα προσ παραλύα Κϋντρο και τρϐποι αντιμετώπιςόσ τουσ».  

- Σο 25% τησ αμοιβόσ θα καταβληθεύ με την ολοκλόρωςη του πρώτου 2μόνου 
εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ με την παραλαβό του παραδοτϋου Ι.  

- Πληρωμό του 50% του ςυμβατικοϑ τμόματοσ με την παρϊδοςη του παραδοτϋου ΙΙ & 
ΙΙΙ.  

- Πληρωμό του υπϐλοιπου 25% του ςυμβατικοϑ τμόματοσ με την ολοκλόρωςη τησ 
ςϑμβαςησ και την παραλαβό του παραδοτϋου ΙV. 

-  
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. 
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4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ 
που διενεργοϑν τον ϋλεγχο και την πληρωμό.  

Δεδομϋνου ϐτι η αμοιβό του Αναδϐχου καλϑπτεται απϐ επιχορόγηςη που λαμβϊνει η 
Αναθϋτουςα Αρχό απϐ οϊλλο 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 28: Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ 

28.1 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 1 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει 
αποκλειςτεύ απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ 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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου τησ 
ύμβαςησ  

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΣΜΗΜΑ 1: 

Αντικεύμενο τησ δρϊςησ εύναι η καταγραφό και η αξιολϐγηςη τησ κατϊςταςησ τησ βύδρασ (Lutra lutra) και 
των ενδιαιτημϊτων τησ, καθώσ και των διαθϋςιμων τροφικών πηγών τησ, ςτο ςϑνολο των περιοχών που 
εμπύπτουν ςτα ϐρια του Εθνικοϑ Πϊρκου, με ςτϐχο, μεταξϑ των ϊλλων, τον εντοπιςμϐ κατϊλληλων 
ενδιαιτημϊτων, που ϐμωσ χρόζουν, κατϊ προτεραιϐτητα, δρϊςεων βελτύωςησ. 

 

υγκεκριμϋνα, το αντικεύμενο του Σμόματοσ 1 εύναι η καταγραφό και η αξιολϐγηςη τησ κατϊςταςησ του 
εύδουσ και των ενδιαιτημϊτων του, καθώσ και των διαθϋςιμων τροφικών πηγών του, ςτο ςϑνολο των 
περιοχών που εμπύπτουν ςτα ϐρια του Εθνικοϑ Πϊρκου , με ςτϐχο, μεταξϑ των ϊλλων, τον εντοπιςμϐ 
κατϊλληλων ενδιαιτημϊτων που, ϐμωσ, χρόζουν, κατϊ προτεραιϐτητα, δρϊςεισ βελτύωςησ (ΥΑΗ Α).  

Σα αποτελϋςματα τησ ΥΑΗ Α θα αξιοποιηθοϑν για τον εντοπιςμϐ περιοχών, με επιβεβαιωμϋνη 
παρουςύα τησ βύδρασ, ϐπου, ϐμωσ, το ενδιαύτημα εύναι υποβαθμιςμϋνο, μη προςφϋροντασ εμφανεύσ 
θϋςεισ φωλεοπούηςησ και, ςυνεπώσ, κρύνεται απαραύτητη η εκτϋλεςη διαχειριςτικών μϋτρων βελτύωςησ 
αυτοϑ. Σα ςυγκεκριμϋνα διαχειριςτικϊ μϋτρα για κϊθε περιοχό και πληθυςμϐ θα προκϑψουν επύςησ απϐ 
τη μελϋτη τησ ΥΑΗ Α και θα αναφερθοϑν εκτενϋςτερα ςτην «Σελικό ϋκθεςη αποτελεςμϊτων 
παρακολοϑθηςησ και προτϊςεισ διαχεύριςησ» (ΥΑΗ Β).  

ΥΑΗ Α: 

Ι. Καταγραφό υφιςτϊμενησ γνώςησ για την εξϊπλωςη και τη ςυμπεριφορϊ τησ βύδρασ ςτην 
περιοχό μελϋτησ. 

 Η καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ γνώςησ γα τησ εξϊπλωςη και τη ςυμπεριφορϊ θα 
βαςιςτεύ ςτα  υπϊρχοντα βιβλιογραφικϊ δεδομϋνα καθώσ και ςτα δεδομϋνα που ϋχει 
διαθϋςιμα ο ΥΔ. Ο Ανϊδοχοσ, ςτο πλαύςιο τησ απόκτηςησ ιδύασ ϊποψησ για την 
περιοχό μελϋτησ ωσ προσ το εύδοσ ενδιαφϋροντοσ θα πραγματοποιόςει τουλϊχιςτον 
τϋςςερεισ επιςκϋψεισ αυτοψύασ ςε αυτόν.  

 Παραδοτέα: Προκαταρκτικό Έκθεςη για την υφιςτϊμενη κατϊςταςη τησ βύδρασ ςτην 
περιοχό μελϋτησ καθώσ και του προτεινόμενου προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ. 

ΙΙ. Καταγραφό εξϊπλωςησ και ςχετικόσ πυκνότητασ πληθυςμού  

Θα διαμορφωθεύ πρϐγραμμα παρακολοϑθηςησ τησ ςχετικόσ πυκνϐτητασ του πληθυςμοϑ του εύδουσ, το 
οπούο θα προςδιορύζει τουσ ςταθμοϑσ δειγματοληψύασ που θα καλϑπτουν το υδρογραφικϐ δύκτυο τησ 
περιοχόσ μελϋτησ. Σο πρϐγραμμα παρακολοϑθηςησ θα υποβληθεύ προσ ϋγκριςη ςτο ΥΔ. 

20PROC007535130 2020-10-23



   
    

 

 
Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

Με βϊςη τα δεδομϋνα τησ προκαταρκτικόσ ϋκθεςησ,οι καταγεγραμμϋνοι ςταθμού δειγματοληψύασ θα 
επικαιροποιηθοϑν και θα αναζητηθοϑν επιπρϐςθετοι ςταθμού εντϐσ των ορύων του ΥΔ. Σο πρϐγραμμα 
παρακολοϑθηςησ θα υποβληθεύ προσ ϋγκριςη ςτο ΥΔ.  

Για την καταγραφό τησ κατανομόσ και των πληθυςμιακών τϊςεων του εύδουσ θα χρηςιμοποιηθεύ η 
Πρϐτυπη Μϋθοδοσ (Standard Method, IUCN/SSC Otter Specialist Group. Η μϋθοδοσ ςυνύςταται ςτην 
αναζότηςη και καταγραφό βιοδηλωτικών ενδεύξεων τησ βύδρασ (περιττωμϊτων και ιχνών), κατϊ μόκοσ 
ενϐσ δικτϑου ςταθμών δειγματοληψύασ που καλϑπτει το υδρογραφικϐ δύκτυο τησ περιοχόσ μελϋτησ. 
Παρϐλο που δεν δύνει τον ακριβό αριθμϐ ατϐμων, η Πρϐτυπη Μϋθοδοσ αποτελεύ ϋνα αξιϐπιςτο μϋτρο 
εκτύμηςησ τησ χρονικόσ και χωρικόσ εξϋλιξησ τησ κατανομόσ τησ βύδρασ και καθιςτϊ δυνατό τη ςϑγκριςη 
μεταξϑ διαφορετικών υδϊτινων ςυςτημϊτων (Reuther et al. 2000). Η δειγματοληψύα ςε κϊθε περιοχό θα 
πραγματοποιηθεύ τϋςςερεισ φορϋσ ετηςύωσ. ε περύπτωςη παρατεταμϋνων βροχοπτώςεων, θα 
πραγματοποιεύται τουλϊχιςτον κατϐπιν μιασ εβδομϊδασ, ώςτε να μεςολαβεύ ο ελϊχιςτοσ απαιτοϑμενοσ 
χρϐνοσ για απϐθεςη νϋων περιττωμϊτων. Σα δεδομϋνα που θα προκϑψουν θα ςυμβϊλουν ςτην 
προκαταρκτικό εκτύμηςη τησ δυναμικόσ του πληθυςμοϑ, και ςτον εντοπιςμϐ περιοχών που χρόζουν 
κατϊ προτεραιϐτητα δρϊςεισ βελτύωςησ του ενδιαιτόματϐσ τουσ (ΥΕ2).  

Παραδοτϋα: Ϊκθεςη, Γεωγραφικό αποτϑπωςη τησ κατανομόσ του εύδουσ και των θετικών/αρνητικών 
ςταθμών του ανϊ υδϊτινη επιφϊνεια που θα ςυμπεριληθεύ ςτην τελικό ϋκθεςη τησ Υϊςησ Α. 

ΙΙΙ. Εκτύμηςη τησ κατϊςταςησ των ενδιαιτημϊτων του εύδουσ 

Για την ανϊπαυςό τησ κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ αλλϊ και κατϊ την αναπαραγωγικό περύοδο, η βύδρα 
χρηςιμοποιεύ καταφϑγια που ςχηματύζονται μϋςα ςτισ ρύζεσ παρυδϊτιων δϋντρων ϐπωσ τα πλατϊνια, 
ανϊμεςα ςε βρϊχουσ ό ςε πυκνό παρϐχθια βλϊςτηςη. Ιδιαύτερα ςημαντικό παρϊλληλα εύναι η 
ςυνεκτικϐτητα των παρϐχθιων ενδιαιτημϊτων και η αδιϊλειπτη κϊλυψη τουσ απϐ μωςαικϐ βλϊςτηςησ.  
Για την εκτύμηςη τησ κατϊςταςησ των ενδιαιτημϊτων του εύδουσ θα πραγματοποιηθεύ καταγραφό και 
εκτύμηςη τησ καταλληλϐλητασ του ενδιαιτόματοσ ςε ϐλα τα κϑρια ρϋματα τησ περιοχόσ μελϋτησ, που θα 
περιλαμβϊνει τα εξόσ ςτοιχεύα: α) οικολογικϋσ παρϊμετρουσ των ενδιαιτημϊτων (τϑποσ παρϐχθιασ 
βλϊςτηςησ, κατϊςταςη, ςυνεκτικϐτητα, χρόςεισ γησ), β) εκτιμώμενεσ απειλϋσ (κϊψιμο καλαμιώνων, 
κοπό δϋντρων, εκχϋρςωςη, ευθυγραμμύςεσ ποταμών, αποξηρϊνςεισ κ.λπ.), και γ) ψηφιακϊ χωρικϊ 
δεδομϋνα (υψϐμετρο, κλύςη και προςανατολιςμϐσ, υδρογραφικϐ και οδικϐ δύκτυο κ.ϊ.). Σα δεδομϋνα 
εξϊπλωςησ και ςχετικόσ πυκνϐτητασ του εύδουσ ςε ςυνδυαςμϐ με τα ςτοιχεύα που θα ςυλλεχθοϑν και θα 
ψηφιοποιηθοϑν θα χρηςιμοποιηθοϑν για την δημιουργύα χαρτών καταλληλϐτητασ ενδιαιτόματοσ. 
  
Παραδοτϋα: Γεωγραφικό αποτϑπωςη τησ κατανομόσ των κατϊλληλων ενδιαιτημϊτων του εύδουσ με 
διαβαθμιςμϋνη κλύμακα, που θα ςυμπεριληθεύ ςτην τελικό ϋκθεςη τησ Υϊςησ Α. 

IV. τοιχεύα βιολογύασ και οικολογύασ του εύδουσ 

Απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ παρϊγοντεσ που καθορύζουν την κατανομό και την πυκνϐτητα του εύδουσ 
εύναι η παρουςύα επαρκών, ποικύλων και ποιοτικών τροφικών πηγών. Ιδιαύτερα η διαθεςιμϐτητα 
ιχθυοπανύδασ μεγϋθουσ >10 εκ. φαύνεται να παύζει καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην αυξημϋνη χρόςη του εκϊςτοτε 
ενδιαιτόματοσ (Prenda et al. 1995). ε αυτϐ το πλαύςιο θα πραγματοποιηθεύ μελϋτη τησ κατανομόσ και 
αφθονύασ ειδών ψαριών ςτα υδϊτινα οικοςυςτόματα τησ περιοχόσ του ΥΔ, ςυνοδευϐμενη με ανϊλυςη 
δύαιτασ ατϐμων βύδρασ. Η εργαςύα πεδύου θα περιλαμβϊνει: α) τη δειγματοληψύα ψαριών με χρόςη 
ηλεκτραλιεύασ και διχτϑων τϋςςερεισ φορϋσ το ϋτοσ ςε επιλεγμϋνουσ ςταθμοϑσ, που θα καλϑπτουν ϐλα 
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τα κϑρια ρϋματα τησ περιοχόσ μελϋτησ, και που θα εγκριθοϑν απϐ το ΥΔ κατϐπιν ςχετικόσ πρϐταςησ του 
ανϊδοχου καθώσ και β) την τροφικό ανϊλυςη περιττωμϊτων τησ βύδρασ που θα ϋχουν ςυλλεχθει απϐ 
τουσ ςταθμοϑσ δειγματοληψύασ τησ δρϊςησ ΙΙ. Ϊτςι θα ληφθοϑν τα πρώτα ποςοτικϊ δεδομϋνα για την 
ιχθυοπανύδα των υδϊτινων ςυλλογών του ΥΔ και θα ςυςχετιςτοϑν με τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ του 
εύδουσ. Η κατϊςταςη τησ ιχθυοπανύδασ και οι τροφικϋσ αναλϑςεισ ςε ςυνδυαςμϐ με την εκτύμηςη τησ 
κατϊςταςησ των ενδιαιτημϊτων θα καθορύςουν τη χωροθϋτηςη των διαχειριςτικών δρϊςεων που θα 
ακολουθόςουν ςτη δεϑτερη φϊςη.  
 
Παραδοτϋα: Αναφορϊ ςχετικϊ με τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ τησ βύδρασ, μϋςω τησ καταγραφόσ τησ 
διαθϋςιμησ ιχθυοπανύδασ και τησ διατροφικόσ ανϊλυςησ των περιττωμϊτων τησ βύδρασ. Η αναφορϊ θα 
αποτελϋςει τμόμα τησ τελικόσ ϋκθεςησ τησ Υϊςησ Α. 

ΥΑΗ Β: 

Ι. Διατόρηςη των ενδιαιτημϊτων υπαρχουςών πληθυςμών και δημιουργύα θϋςεων 
φωλεοπούηςησ 

Με βϊςη τα αποτελϋςματα τησ φϊςησ Α θα προταθοϑν διαχειριςτικϊ μϋτρα για την διατόρηςη των 

ενδιαιτημϊτων τησ βύδρασ και την προςταςύα του υπϊρχοντοσ πληθυςμοϑ. Ϊνασ περιοριςτικϐσ 

παρϊγοντασ τησ πληθυςμιακόσ πυκνϐτητασ τησ βύδρασ εύναι ο αριθμϐσ κατϊλληλων ςημεύων 

φωλεοπούηςησ (Macdonald & Mason 1985). Ϊτςι, ςε αυτό τη φϊςη θα επιλεγοϑν κϊποια φυςικϊ ςημεύα 

πιθανόσ φωλεοπούηςησ, τα οπούα ϋχουν υποβαθμιςτεύ λϐγω υπερβϐςκηςησ ό ανθρώπινησ ϐχληςησ, για 

να τοποθετηθεύ γϑρω τουσ μικρόσ ϋκταςησ περύφραξη, ώςτε να τουσ προςφϋρεται περιςςϐτερη 

προςταςύα. Εν ςυνεχεύα, απϐ την προηγοϑμενη φϊςη, θα εντοπιςτοϑν και θα χαρτογραφηθουν περιοχϋσ 

ϐπου υπϊρχει μεν διαθεςιμϐτητα τροφικών πηγών και παρϐχθια βλϊςτηςη, αλλϊ ϐχι εμφανό μϋρη 

φωλεοπούηςησ και οι ενδεύξεισ παρουςύασ του εύδουσ εύναι περιοριςμϋνεσ. ε τρεισ (3) απϐ αυτϋσ τισ 

περιοχϋσ θα τοποθετηθοϑν δϑο (2) τεχνητϋσ φωλιϋσ (otter holts) ςτην κϊθε μύα, μαζύ με περύφραξη και θα 

παρακολουθοϑνται  απϐ τον ανϊδοχο για 3 χρϐνια προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ αν θα προτιμηθοϑν και 

θα εποικιςτοϑν απϐ τα ζώα, προωθώντασ τη μϐνιμη παρουςύα του εύδουσ ςτην εκϊςτοτε περιοχό. Οι 

φωλιϋσ αυτϋσ θα πρϋπει να εύναι απϐλυτα εναρμονιςμϋνεσ με το περιβϊλλον εύτε αποτελοϑμενεσ απϐ 

φυςικϊ υλικϊ εύτε επενδυμϋνεσ με φυςικϊ υλικϊ. Με αυτϐ τον τρϐπο θα διερευνηθεύ αν αυτϐ το μϋτρο 

υποςτόριξησ του εύδουσ/βελτύωςησ ενδιαιτόματοσ εύναι αποτελεςματικϐ, ώςτε να προωθηθεύ ςτο 

μϋλλον η χρόςη του και ςε ϊλλα ρϋματα. το πλαύςιο τησ Β φϊςησ δύδεται η δυνατϐτητα υλοπούηςησ και 

ϊλλων διαχειριςτικών μϋτρων που θα θεωρηθοϑν ζωτικόσ ςημαςύασ για την προςταςύα τησ βύδρασ ςτην 

περιοχό με βϊςη, την Α φϊςη του ϋργου.   

Παραδοτϋα: Πρϐταςη Διαχειριςτικών  μϋτρων Καταγραφό θϋςεων φωλεοπούηςησ και αλλαγών χρόςησ 

του ενδιαιτόματοσ απϐ τη βύδρα, Τλοπούηςη παρεμβϊςεων περύφραξησ θϋςεων φωλεπούηςησ και 

εγκατϊςταςησ τεχνητών φωλιών και περύφραξησ αυτών. Τλοπούηςη ϊλλων διαχειριςτικών  μϋτρων. 

Ενδιϊμεςη ϋκθεςη & τελικό ϋκθεςη.  
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ΣΜΗΜΑ 2:  

το πλαύςιο των εργαςιών πεδύου του Τποϋργου 5  «Εποπτεύα και Αξιολϐγηςη τησ κατϊςταςησ 
Διατόρηςησ των Σϑπων Οικοτϐπων Κοινοτικοϑ Ενδιαφϋροντοσ, καθώσ και του φυτικοϑ εύδουσ 
Κοινοτικοϑ Ενδιαφϋροντοσ Centaurea niederi, ςτην περιοχό ευθϑνησ του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων 
Κοτυχύου- τροφυλιϊσ» που εκπονόθηκε απϐ τον Υ.Δ. ςτο πλαύςιο του ΕΠΠΕΡΑΑ, αξιολογόθηκε ο 
βαθμϐσ διατόρηςησ ςτον Σ.Ο. 1150 «Παρϊκτιεσ Λιμνοθϊλαςςεσ» ςτη Λ/Θ Πρϐκοποσ ςτην περιοχό του 
GR2320001 του δικτϑου Natura 2000, ωσ U1 (Μη ικανοποιητικϐσ- Ανεπαρκόσ). Η λιμνοθϊλαςςα 
Πρϐκοποσ χαρακτηρύζεται απϐ την παρουςύα υφϊλων οι οπούοι ςχηματύζονται απϐ εδραύουσ 
πολϑχαιτουσ Pomatoceros triqueter L. τησ οικογϋνειασ Serpulidae. Οι οργανιςμού αυτού εύναι μεταξϑ 
ϊλλων παραγϐντων εύναι υπαύτιοι για τισ ανοξικϋσ ςυνθόκεσ που παρουςιϊζει κατϊ καιροϑσ η Λ/Θ 
Πρϐκοποσ με αποτϋλεςμα να εμφανύζονται περιςτατικϊ θανϊτωςησ ψαριών. Απϐ τα μϋτρα που 
προτεύνονται απϐ τα παραδοτϋα του Τποϋργου 5 που εκπϐνηςε ο ΥΔ ςτα πλαύςια του ΕΠΠΕΡΑΑ εύναι η 
παρακολοϑθηςη και ο ϋλεγχοσ διεϑρυνςησ εξϊπλωςησ των υφϊλων απϐ εδραύουσ πολϑχαιτουσ και 
τρϐποι αντιμετώπιςησ τουσ. Απϐ την ϋκθεςη ςτην οπούα θα καταγρϊφεται η παρακολοϑθηςη και ο  
ϋλεγχοσ των πολϑχαιτων  θα προκϑψουν διαχειριςτικϋσ δρϊςεισ για την αντιμετώπιςό τουσ.  

Σο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ θα εύναι: 

Ι. Σαξινομικό ταυτοπούηςη του εύδουσ και βιβλιογραφικό μελϋτη. 

Κρύνεται απαραύτητη η ταυτοπούηςη του εύδουσ (δειγματοληψύα και αναγνώριςη ςτο εργαςτόριο) καθώσ 
υπϊρχει περύπτωςη οι ϑφαλοι να ςχηματύζονται απϐ περιςςϐτερα του ενϐσ εύδη. Μετϊ απϐ την 
ταυτοπούηςη θα ακολουθόςει βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη ςτην οπούα θα ςυνοψύζονται τα οικολογικϊ 
χαρακτηριςτικϊ και οι απαιτόςεισ του εύδουσ, η παγκϐςμια κατανομό τουσ, τα οικοςυςτόματα ςτα οπούα 
κυριαρχεύ καθώσ και τα προβλόματα που ϋχει δημιουργόςει και τα μϋτρα αντιμετώπιςησ του. 

Παραδοτέο: Ϊκθεςη βιβλιογραφικόσ αναςκϐπηςησ. 

ΙΙ. Καταγραφό τησ κϊλυψησ των υφϊλων και εκτύμηςη του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ. 

Περιλαμβϊνεται η καταγραφό τησ παρουςύασ και κϊλυψησ των υφϊλων ςτην περιοχό μελϋτησ με ςκοπϐ 
α) τη δημιουργύα ενϐσ χϊρτη κϊλυψησ και β) την εκτύμηςη του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ των υφϊλων.  

Παραδοτϋο: Φϊρτησ παρουςύασ των υφϊλων ςτην περιοχό μελϋτησ. 

ΙΙΙ. Παρακολοϑθηςη αβιοτικών και βιοτικών παραμϋτρων.  

Περιλαμβϊνονται:  

Αβιοτικϋσ παρϊμετροι. Καταγραφό αβιοτικών και γεωχημικών ςτοιχεύων ςε διϊφορα ςημεύα τησ 
περιοχόσ μελϋτησ για ϋνα χρϐνο (12 μόνεσ). ημαντικϋσ παρϊμετροι που θα καταγρϊφονται ςε μηνιαύα 
βϊςη ςτο νερϐ εύναι: αλατϐτητα, θερμοκραςύα, οξυγϐνο, θρεπτικϊ ςτοιχεύα, pH, χλωροφϑλλη-α. το 
ύζημα εφ’ϊπαξ κοκκομετρικό ςϑςταςη του ιζόματοσ και εποχικό εκτύμηςη ολικοϑ αζώτου, φωςφϐρου 
και οργανικοϑ ϊνθρακα ςτο ύζημα.  

Βιοτικϋσ παρϊμετροι. Εποχικό μελϋτη τησ βενθικόσ μακροπανύδασ ςε διϊφορα ςημεύα τησ περιοχόσ 
μελϋτησ για ϋνα χρϐνο. Η ςϑνθεςη τησ βενθικόσ μακροπανύδασ αποτελεύ δεύκτη για την οικολογικό 
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κατϊςταςη τησ λιμνοθϊλαςςασ και κατοπτρύζει διαφορετικοϑσ τϑπουσ καταπϐνηςησ (περιβαλλοντικϐ 
ςτρεσ). Εποχικό μελϋτη του ζωοπλαγκτοϑ ςε διϊφορα ςημεύα τησ περιοχόσ μελϋτησ για ϋνα χρϐνο. 
κοπϐσ εύναι α) η μελϋτη του κϑκλου ζωόσ του εύδουσ ςτην περιοχό μελϋτησ, εφϐςον τα περιςςϐτερα 
εύδη τησ οικογϋνειασ Serpulidae παρουςιϊζουν πλαγκτικϋσ προνϑμφεσ οι οπούεσ διευκολϑνουν την 
γρόγορη εγκατϊςταςη του εύδουσ ςε νϋα απομακρυςμϋνα ςημεύα, και β) η καταγραφό τησ ςϑνθεςησ του 
ζωοπλαγκτοϑ με ςκοπϐ την μελϋτη τησ τροφόσ του πολυχαύτου, ο οπούοσ τρϋφεται με διηθηματοφαγικϊ. 

Η ςυλλογό και επεξεργαςύα των βιοτικών και αβιοτικών παραμϋτρων θα επιτρϋψει την εκτύμηςη τησ 
οικολογικόσ κατϊςταςησ τησ περιοχόσ μελϋτησ, τον εντοπιςμϐ των προβλημϊτων και την ταυτοπούηςη 
τουσ.   

Παραδοτέο: Εποχικό εξϋλιξη των βιοτικών και αβιοτικών παραμϋτρων, αποτϑπωςη τησ ζώνωςησ ςτην 
περιοχό μελϋτησ, εκτύμηςη οικολογικόσ κατϊςταςησ. 

IV. Αξιολϐγηςη των αποτελεςμϊτων και πρϐταςη μϋτρων αντιμετώπιςησ.  

Περιλαμβϊνει τη ςϑνθεςη τησ τελικόσ ϋκθεςησ η οπούα ςυνδυϊζει ϐλα τα αποτελϋςματα απϐ τα μϋρη Ι-ΙΙΙ 
και ςτην οπούα παρουςιϊζονται αφενϐσ η εκτύμηςη του προβλόματοσ και αφετϋρου οι διαχειριςτικϋσ 
δρϊςεισ για την αντιμετώπιςό του. 

Παραδοτέο: Σελικό ϋκθεςη.  

 

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 

Η διακόρυξη υποδιαιρεύται ςε δϑο τμόματα, ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτην διακόρυξη και ςτο παρϐν 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικοϑ και Οικονομικοϑ Αντικειμϋνου τησ ϑμβαςησ, καθώσ, το 
φυςικϐ αντικεύμενο αυτών εύναι διακριτϐ και απαιτεύ εξειδικευμϋνο επιςτημονικϐ προςωπικϐ για την 
υλοπούηςό τουσ.  

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Περιγρϊφτηκε αναλυτικϊ παραπϊνω. 
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Μεθοδολογύα υλοπούηςησ 

ΣΜΗΜΑ 1- ΥΑΗ Α & ΥΑΗ Β: Προτεύνεται η μεθοδολογύα υλοπούηςησ ϐπωσ περιγρϊφεται ςτην 
Αναλυτικό Περιγραφό του Υυςικοϑ Αντικειμϋνου (Παρϊρτημα Ι). Αναμϋνεται ο Προςφϋρων να 
προςδιορύςει και να αναλϑςει ςτην Σεχνικό Προςφορϊ του την ακριβό μεθοδολογικό προςϋγγιςη για την 
υλοπούηςη του ϋργου. 

ΣΜΗΜΑ 2: 

Προτεύνεται η μεθοδολογύα υλοπούηςησ ϐπωσ περιγρϊφεται ςτην Αναλυτικό Περιγραφό του Υυςικοϑ 
Αντικειμϋνου (Παρϊρτημα Ι). Αναμϋνεται ο Προςφϋρων να προςδιορύςει και να αναλϑςει ςτην Σεχνικό 
Προςφορϊ του την ακριβό μεθοδολογικό προςϋγγιςη για την υλοπούηςη του ϋργου. 

 

Ομϊδα Έργου/χόμα Διούκηςησ τησ ύμβαςησ 

Όπωσ αναφϋρονται οι ελϊχιςτεσ απαιτοϑμενεσ ομϊδεσ ϋργου ανϊ Σμόμα ςτην παρϊγραφο 12.3.2.Γ: 
«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 των επιμϋρουσ Σμημϊτων τησ ϑμβαςησ ςτο ϊρθρο 23 τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ. 

 

Σόποσ υλοπούηςησ/ παροχόσ των υπηρεςιών. 

ΣΜΗΜΑ 1: Περιοχό ευθύνησ του Εθνικού Πϊρκου Τγροτόπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ.  

ΣΜΗΜΑ 2: τη Λ/Θ Πρόκοποσ του Εθνικού Πϊρκου Τγροτόπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ. 
 

Παραδοτϋα-Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολούθηςησ  

Σμόμα 1: 

Παραδοτϋο Υϊςησ Α: Προκαταρκτικό και τελικό ϋκθεςη. 
Παραδοτϋο Υϊςησ Β: Ενδιϊμεςη και τελικό ϋκθεςη. 
 
Σμόμα 2: 

Παραδοτϋο: Παραδοτϋα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ  και ΙV (Σελικό ϋκθεςη) ςτην οπούα θα περιγρϊφεται η υφιςτϊμενη 
κατϊςταςη και τα προτεινόμενα μϋτρα διαχεύριςησ. 

Η παραλαβό των παραδοτϋων θα γύνει απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & 
Παραλαβόσ, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο κεφϊλαιο 24 τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 
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ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φρηματοδότηςη: βλ. πιο πϊνω ςτοιχεύα ωριμϐτητασ τησ ςϑμβαςησ. 

Εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ ςε ευρώ, χωρύσ ΥΠΑ  :  49.596,77€  

Εκτιμώμενη αξύα κϊθε τμόματοσ τησ ςύμβαςησ ςε ευρώ, χωρύσ ΥΠΑ:  

 

ΣΜΗΜΑ 1:  

ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: εκτιμώμενησ αξύασ 13.709,68€ (χωρύσ ΥΠΑ 24%). 

ΥΑΗ Β: Δρϊςη Π.4.5: εκτιμώμενησ αξύασ 16.129,03€ (χωρύσ ΥΠΑ 24%). 

 

ΣΜΗΜΑ 2: για τη δρϊςη Π.3.2: 19.758,07 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%). 

 

Παρακρατόςεισ: Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και θα παρακρατοϑνται 
οι προβλεπϐμενεσ κρατόςεισ και φϐροι. 

 

ε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την υπογραφό του ιδιωτικοϑ 
ςυμφωνητικοϑ/ςϑμβαςησ, αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςε αυτϐ, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να υποβϊλει 
χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. το 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.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –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: [Ζαχαροποϑλου Αρετό] 

- 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):  

«Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για περιβαλλοντικϊ ζητόματα» 

[90713000-8 Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για περιβαλλοντικϊ ζητόματα] 

- Κωδικϐσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [……] 

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

- Εφϐςον υφύςτανται, ϋνδειξη ϑπαρξησ ςχετικών τμημϊτων:  

ΣΜΗΜΑ 1:  

- ΥΑΗ Α: Δρϊςη Π.3.9: «Παρακολοϑθηςη για την τεκμηρύωςη προτεραιοτότων 

διαχεύριςησ για τη βύδρα (Lutra lutra)».  

- ΥΑΗ Β:Δρϊςη Π.4.5: «Λόψη μϋτρων για την προςταςύα ειδών πανύδασ (Lutra lutra).  

ΣΜΗΜΑ 2 για τη δρϊςη Π.3.2: «Καταγραφό πολυχαύτων ςτη λιμνοθϊλαςςα Προκϐπου 

και ςτα αλύπεδα προσ παραλύα Κϋντρο και τρϐποι αντιμετώπιςόσ τουσ». 

- Αριθμϐσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο απϐ την αναθϋτουςα αρχό (εϊν 
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

υπϊρχει): ……… 

 

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

ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Στοιχεία αναγνώριςησ: Απάντηςη: 

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): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικέσ πληροφορίεσ: Απάντηςη: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό 
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

πιςτοπούηςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

γ) Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα 

οπούα 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:  

φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ 

των εγγρϊφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόποσ ςυμμετοχήσ: Απάντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει 

ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ 

απϐ κοινοϑ με ϊλλουσv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΣΕΤΔ 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 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

οικονομικοϑσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν απϐ 

κοινοϑ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ 

ςϑμβαςησ: 

γ) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ 

ςυμμετϋχουςασ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 

 

 

γ) [……] 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του 

τμιματοσ  ι των τμθμάτων για τα οποία ο 

οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 

προςφορά. 

[   ] 
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

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, εάν υπάρχει: Απάντηςη: 

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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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηςη: 

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 

Εάν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΣΕΤΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ 

ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςύμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ, για κάθε ένα 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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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

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)  

Υπεργολαβική ανάθεςη : Απάντηςη: 

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:  

[…] 

Εάν ο οικονομικόσ φορέασ  προτίθεται να αναθέςει ςε τρίτουσ υπό μορφή υπεργολαβίασ τμήμα 

τησ ςύμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικήσ αξίασ τησ ςύμβαςησ, επιπλϋον των 

πληροφοριών που προβλέπονται ςτην παρούςα ενότητα, παρακαλείςθε να παράςχετε τισ πληροφορίεσ 

που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςύμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

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. 

Λόγοι που ςχετίζονται με ποινικέσ 

καταδίκεσ: 

Απάντηςη: 

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 

 

α) Ημερομηνύα:[   ],  
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
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Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

απϐφαςησ προςδιορύζοντασ ποιο απϐ τα 

ςημεύα 1 ϋωσ 6 αφορϊ και τον λϐγο ό τουσ 

λϐγουσ τησ καταδύκησ, 

β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει 

καταδικαςτεύ [ ]· 

γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην 

καταδικαςτικό απόφαςη: 

ςημεύο-(-α): [   ],  

λϐγοσ(-οι):[   ] 

 

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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Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

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

Πληρωμή φόρων ή ειςφορών 

κοινωνικήσ αςφάλιςησ: 

Απάντηςη: 

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 (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
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την καταβολό των φόρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): xxiii 

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

παρϊπτωμα 

Πληροφορίεσ ςχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηςη: 

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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Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

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

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικόσ φορέασ πρέπει να  παράςχει πληροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτήρια 

επιλογήσ έχουν προςδιοριςτεί από την Αναθέτουςα Αρχήή τον αναθέτοντα φορέα ςτη ςχετική 

διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα έγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφέρονται ςτην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηςη 

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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Β: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

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

επιλογόσ ϋχουν οριςτεύ από την Αναθϋτουςα Αρχόό τον αναθϋτοντα φορϋα  ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 

ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη διακόρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα 

Απάντηςη: 

1β) 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):  

[…...........] 

Π

εριγραφ

ό 

π

οςϊ 

η

μερομην

ύεσ 

πα

ραλόπτεσ 

    
 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδών και 

επαγγελματικών προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι 

τον εργολάβο, 

και/ι (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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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 Αρχόό 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 Αρχόό 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 Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ 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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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 
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Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
xxiii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxvi
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxvii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxviii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 
από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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Ευρωπαϊκι Ένωςθ 

Ταμείο Συνοχισ 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Υποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ» 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

 

Για το υνοπτικϐ Διαγωνιςμϐ για την Ανϊδειξη Αναδϐχου για το ϋργο «Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών 
για περιβαλλοντικϊ ζητόματα» (αφορϊ δϑο τμόματα) 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» για την υλοπούηςη του Τποϋργου 1 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 προτεινϐμενη παροχό των υπηρεςιών «Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για 
περιβαλλοντικϊ ζητόματα» για το Σμόμα …….  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 ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΦΩΡΙ ΥΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΕ ΥΠΑ) 

  

Άλλεσ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο υποψόφιοσ 
χωρύσ δαπϊνη: 

 

 

Η παρούςα προςφορϊ ιςχύει για διακόςιεσ ςαρϊντα (240) ημϋρεσ από την από την επομϋνη τησ 
ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

Σόποσ – Ημερομηνύα: 

 

Τπογραφό Προςφϋροντοσ ό Νόμιμου Εκπροςώπου αυτού & φραγύδα: 
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