
   
   

ελύδα 1 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παλαιϊ Εθνικό Οδϐσ Πατρών - Πϑργου, 27052 Λϊππα ΑχαϏασ  

Σηλ.: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πληροφορύεσ: Αρετό Ζαχαροποϑλου 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ» 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Π.4.11: «ΜΕΙΨΗ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΕΝΣΟ ΣΟΤ 

ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ», ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ 

ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 

 

O ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Ϊχοντασ υπόψη: 

1. το ν. 4412/2016 (Α΄ 147) “Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, 

2. το 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΄/02-07-2015) και ιςχϑει, 

3. το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 

Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

4. το ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ  Νομικών 

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

και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1, 

5. την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

6. το ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 

Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 

Λϊππα, 14/10/2020 
Αρ. Πρωτ.: 1230 

 
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

mailto:fdks@otenet.gr


   
   

ελύδα 2 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

7. το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρϐγραμμα 

Διαϑγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

8. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

9. το ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κϑρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” και ιδύωσ 

των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

10. το π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα”, 

11. το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ Διατϊκτεσ”, 

12. την με αρ. 57654 (Β΄ 1781/23.5.2017) Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρϑθμιςη 

ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

13. των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων 

που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ, καθώσ 

και του ςυνϐλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, κοινωνικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και 

φορολογικοϑ δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν 

δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω, 

14. τον 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», 

15. τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΥΕΚ 3521/Β΄/01.11.2016) Τπουργικό Απϐφαςη για την 

Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 1822/Β΄) Τπουργικόσ 

Απϐφαςησ «Εθνικού Κανϐνεσ Επιλεξιμϐτητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020 – 

Ϊλεγχοι νομιμϐτητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 απϐ 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ – Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων 

αξιολϐγηςησ πρϊξεων», ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με την απϐφαςη με αρ.84528/ΕΤΘΤ 606 (ΥΕΚ 

2706/Β΄/01.08.2017) και ιςχϑει, 



   
   

ελύδα 3 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

16. την 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, 

17. τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 

Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

18. τον Κανονιςμϐ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

19. τον Κανονιςμϐ για την εκτϋλεςη ϋργων, για την ανϊθεςη και ςϑναψη ςυμβϊςεων, προμηθειών, 

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

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

οπούα εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 του ΥΟΡΕΑ, 

21. την 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», 

22. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 50454/21-05-2020 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). 

23. το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006766154 Πρωτογενϋσ Αύτημα, & 20REQ006766032 Εγκεκριμϋνο Αύτημα 

που αφοροϑν ςτην πρϐθεςη του ΥΟΡΕΑ να προβεύ ςτη ςυγκεκριμϋνη προμόθεια, 

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

την ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με άδια Μϋςα (ΑΤΙΜ) του Τποϋργου 1 «ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 

ΥΔ» τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ 

& ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 5033024 και κωδικϐ Α 2019Ε27510024 ςτο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ 



   
   

ελύδα 4 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-

2020, 

25. την υπ’ αριθ. 10/13-03-2020 (ΑΔΑ: ΧΒΧΑ46Μ9ΣΕ-ΛΓΥ) Απϐφαςη τησ 1ησ Ϊκτακτησ υνεδρύαςησ Δ 

περύ εξουςιοδϐτηςησ του Προϋδρου για την απευθεύασ ανϊθεςη ωσ διαγωνιςτικό διαδικαςύα, 

26. τισ διατϊξεισ του ν. 4519/2018 (ΥΕΚ 25/Α΄/20-02-2018) «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων 

Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

27. την  υπ’ αριθ. 02/19-06-2020 Απϐφαςη τησ 3ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ Δ.. περύ αναμϐρφωςησ του 

εγκεκριμϋνου προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2020 χωρύσ μεταβολό του δημοςιονομικοϑ αποτελϋςματοσ. 

28. την με αριθμ. 27.2/09-01-2020 Απϐφαςη τησ 1ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που 

αφορϊ ςτον οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 

29. το γεγονϐσ ϐτι η προκαλοϑμενη με την παροϑςα ςϑμβαςη δαπϊνη βαρϑνει τισ εγκεκριμϋνεσ 

πιςτώςεισ του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2020 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 14.09 και 64.98.05) του ΥΟΡΕΑ 

με τη δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με το ανωτϋρω (20 & 27) ςχετικϊ, 

 

ςασ καλεύ να υποβϊλετε ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη προςφορϊ ςχετικϊ με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ» για την εφαρμογό τησ δρϊςησ 

Π.4.11 «Μεύωςη του κινδϑνου πυρκαγιϊσ εντϐσ του Εθνικοϑ Πϊρκου» ςτα πλαύςια του Τποϋργου 1 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 ΑΕ 2019Ε27510024 ςτο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ 

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

Η ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη προςφορϊ θα πρϋπει να υποβληθεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα 

Πρϐςκληςη ϋωσ και την 9η Νοεμβρύου 2020, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 12.00 π.μ. ςτα γραφεύα του ΥΟΡΕΑ. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΤΠΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Σύτλοσ Πρϊξησ: ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 

ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ 

Κωδικϐσ ΟΠ Πρϊξησ: 5033024 

Εύδοσ ϑμβαςησ: ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Φρονικό διϊρκεια 

υλοπούηςησ: 

Η διϊρκεια υλοπούηςησ τησ προμόθειασ ορύζεται ςε δυο (2) μόνεσ απϐ την 

υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. 

Κριτόριο κατακϑρωςησ: Η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ. 
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Προϒπολογιςθεύςα 

δαπϊνη: 

8.500,00 € (με ΥΠΑ 24%) 

6.854,84 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%), ΥΠΑ 1.645,16 € 

Καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ προςφορών: 

Ημερομηνύα: 9/11/2020 Ημϋρα: Δευτϋρα Ώρα: 12:00 π.μ. 

Σϐποσ διενϋργειασ: Γραφεύα του ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - 

ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, ΛΑΠΠΑ ΑΦΑΙΑ Σ.Κ. 27052 

CPV: 44600000-6, 18143000-3  

Προϒπολογιςμϐσ που 

βαρϑνει: 

Π.Δ.Ε., ΑΕ 275/1 

Κωδ. Α 2019Ε27510024 

Φρηματοδϐτηςη: Σο ϋργο ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ελλϊδα και την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, 

μϋςω του Σαμεύου υνοχόσ (Σ) ςτο πλαύςιο του Ε.Π. «ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2014-2020 απϐ 

τισ πιςτώςεισ του Προϒπολογιςμοϑ Δημοςύων Επενδϑςεων τησ ΑΕ: 

2019Ε27510024 

Διϊρκεια ιςχϑοσ 

προςφορών: 

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

διαγωνιςμοϑ 

Κρατόςεισ: Σον Ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη 

επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη 

ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό προμηθειών 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. 

Παραλαβό: ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Πληροφορύεσ: ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Εθνικό Οδϐσ Πατρών - Πϑργου, 27052 Λϊππα ΑχαϏασ  

Σηλ: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959 

Email: fdks@otenet.gr 

 

1.  ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σα δϊςη ςτην προςτατευϐμενη περιοχό τησ περιοχόσ ευθϑνησ του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων 

Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου (ΥΔΤΚ&ΚΚ) ςυγκροτοϑνται κυρύωσ απϐ τα εύδη Pinus 

pinea (Κουκουναριϊ), Pinus halepensis (Φαλϋπιοσ Πεϑκη) και Quercus macrolepis (Ϋμερη βελανιδιϊ). Ο 

κύνδυνοσ τησ πυρκαγιϊσ εύναι η μεγαλϑτερη πύεςη για το δϊςοσ γιατύ απειλεύ ϊμεςα την ϑπαρξη του με 

πλόρη ό μερικό εξαφϊνιςη. Η περιοχό του Εθνικοϑ Πϊρκου θεωρεύται και ανόκει γεωγραφικϊ ςε μύα απϐ 

τισ πλϋον πυρϐπληκτεσ περιοχϋσ τησ χώρασ, και ο κύνδυνοσ ϋναρξησ και εξϊπλωςησ μιασ πυρκαγιϊσ εύναι 

mailto:fdks@otenet.gr
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ιδιαύτερα αυξημϋνοσ. Αυτϐ μπορεύ να ςυμβεύ εύτε απϐ αμϋλεια εύτε απϐ εμπρηςμϐ ιδύωσ κατϊ την 

ξηροθερμικό περύοδο ϐπου οι ςυνθόκεσ εύναι ευνοώκϋσ λϐγω κυρύωσ των εξόσ παραγϐντων: 

1. Σων εϑφλεκτων δαςοπονικών ειδών που ςυνθϋτουν τη βλϊςτηςη και κυρύωσ τησ Φαλϋπιου πεϑκησ 

(Pinus halepensis). 

2. Σου κλύματοσ που επικρατεύ ςτη περιοχό με ξηρϐ και θερμϐ καλοκαύρι και τη θαλϊςςια αϑρα που 

πνϋει την περύοδο αυτό και ευνοεύ την εξϊπλωςη πυρκαγιϊσ. 

3. Σησ ϑπαρξησ αρκετόσ καϑςιμησ ϑλησ με την μορφό παχϋωσ ςτρώματοσ ξηροτϊπητα, παρεδαφιαύασ 

βλϊςτηςησ και υπϐροφου αεύφυλλων πλατϑφυλλων. 

4. Σησ γειτνύαςησ του δϊςουσ με χώρουσ ανθρώπινησ δραςτηριϐτητασ (καλλιϋργεια αγρών, παραλύεσ 

λουομϋνων, επιςκεπτών κ.λ.π.). 

το πρϐςφατο παρελθϐν το Εθνικϐ Πϊρκο ϋχει πληγεύ απϐ πυρκαγιϋσ με μεγαλϑτερεσ αυτϋσ του 2008, 

2009, 2011, 2012, 2015, 2018 και 2019 με αποτϋλεςμα να καοϑν ςημαντικϋσ εκτϊςεισ. 

Για τουσ παραπϊνω λϐγουσ ο ΥΔΤΚ&ΚΚ δύνει ιδιαύτερη προςοχό ςτην προςταςύα του δϊςουσ απϐ τισ 

πυρκαγιϋσ το οπούο εποπτεϑει ςε ςυνεχό βϊςη με τουσ επϐπτεσ-φϑλακεσ του με βϊςη εγκεκριμϋνο 

ςχϋδιο φϑλαξησ απϐ το Δ του.  

Για την ενύςχυςη τησ αντιπυρικόσ προςταςύασ του δϊςουσ κρύνεται απαραύτητο η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ», με ςκοπϐ την πρϐληψη και 

καταςτολό τησ πυρκαγιϊσ, καθώσ και την ϊμεςη υποςτόριξη του ϋργου τησ δαςοπυρϐςβεςησ.  

Σα ελϊχιςτα απαιτοϑμενα των υπϐ προμόθεια ειδών παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ. 

2. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ  

Η διϊρκεια υλοπούηςησ τησ προμόθειασ των ειδών ορύζεται ςε δυο (2) μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ 

ςϑμβαςησ. 

Σα παραδοτϋα ελϋγχονται και παραλαμβϊνονται απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & 

Παραλαβόσ, η οπούα ςυντϊςςει πρακτικϐ παραλαβόσ, το οπούο εγκρύνεται απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό. Η 

παρϊδοςη των υπϐ προμόθεια ειδών θα γύνει οριςτικϊ και εντϐσ τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ. Με το ωσ 

ϊνω πρακτικϐ η Επιτροπό Παραλαβόσ ειςηγεύται την παραλαβό των προμηθευϐμενων ειδών, ςϑμφωνα 

με τουσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ τησ πρϐςκληςησ και τησ ςϑμβαςησ. Σο χρονοδιϊγραμμα τησ 
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ϑμβαςησ δϑναται να παραταθεύ μετϊ απϐ αύτημα του Αναδϐχου και ςϑμφωνη γνώμη τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ χωρύσ αϑξηςη του τιμόματοσ.  

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Σο προϒπολογιζϐμενο ποςϐ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των ϋξι χιλιϊδων οχτακοςύων πενόντα τεςςϊρων ευρώ 

και ογδϐντα τεςςϊρων λεπτών (6.854,84 €) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., ότοι ςτο ποςϐ των 

οκτώμιςι χιλιϊδων ευρώ (8.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεύ απϐ τον 

προϒπολογιςμϐ του Τποϋργου 1 τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 

ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ 

«Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» Ωξονασ προτεραιϐτητασ: 14 «ΔΙΑΣΗΡΗΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ  ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΠΟΡΨΝ (ΣΑ)» 

2014-2020, ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ. Η δαπϊνη που προκαλεύται θα βαρϑνει τον κωδικϐ .Α.Ε. 

22019Ε27510024.  

4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ  

Σο υμβατικϐ Σύμημα θα καταβληθεύ ςτον Ανϊδοχο εφϊπαξ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των 

προμηθευϐμενων ειδών, τα οπούα θα παραληφθοϑν απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & 

Παραλαβόσ και θα εγκριθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό. 

το ανωτϋρω τύμημα ςυμπεριλαμβϊνονται ϐλεσ οι απαραύτητεσ αμοιβϋσ και δαπϊνεσ για την προμόθεια 

των ειδών τησ δρϊςησ χωρύσ ουδεμύα περαιτϋρω επιβϊρυνςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ϋςτω και εξ 

επιγενϐμενησ αιτύασ. Επύςησ, ςτο ανωτϋρω τύμημα ςυμπεριλαμβϊνονται και ϐλεσ οι υπϋρ τρύτων 

κρατόςεισ, ϐπωσ και ϐλεσ οι ειςφορϋσ κ.λπ. που προβλϋπονται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

Για την καταβολό του τιμόματοσ θα απαιτηθοϑν: 

1. Πρωτϐκολλο Οριςτικόσ Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ των προςφερϐμενων ειδών απϐ την 

αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ. 

2. Σιμολϐγιο του Αναδϐχου. 

3. Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα, εφϐςον απαιτεύται. 
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4. Κϊθε ϊλλο δικαιολογητικϐ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον 

ϋλεγχο και την πληρωμό. 

Λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι η αμοιβό του Αναδϐχου καλϑπτεται απϐ επιχορόγηςη που λαμβϊνει η 

Αναθϋτουςα Αρχό απϐ ϊλλο φορϋα, η πληρωμό δεν θα οφεύλεται ςτον Ανϊδοχο και η Αναθϋτουςα Αρχό 

δεν θα καθύςταται υπερόμερη ςε περύπτωςη μη καταβολόσ τησ, πριν την ϋγκριςη τησ ςχετικόσ δαπϊνησ 

και την καταβολό του ςχετικοϑ ποςοϑ απϐ την αρμϐδια Αρχό ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. 

5. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ – ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η ανϊθεςη τησ προμόθειασ των υλικών κατακυρώνεται ςτον ςυμμετϋχοντα που ϋχει υποβϊλει την 

προςφορϊ με το χαμηλϐτερο ςυνολικϐ κϐςτοσ (πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 

βϊςει τιμόσ). 

6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε φραγιςμϋνο Υϊκελο. 

6.1. Ο φϊκελοσ τησ προςφορϊσ θα πρϋπει να φϋρει την Επωνυμύα και τη Διεϑθυνςη του υποψόφιου 

Αναδϐχου και να γρϊφει ευκρινώσ τισ ενδεύξεισ: 

ΠΡΟ 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ &  

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Εθνικό Οδόσ Πατρών - Πύργου, 27052 Λϊππα Αχαΐασ 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΨΣ. 1230/14-10-2020 ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ»  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Π.4.11 «ΜΕΙΨΗ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 

Καταληκτικό ημερομηνύα & ώρα κατϊθεςησ προςφορϊσ: 9 /11/2020, 12:00 π.μ. 

ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεύ απϐ την Σαχυδρομικό Τπηρεςύα & το Πρωτϐκολλο. 

 

6.2.  Ο Υϊκελοσ κϊθε προςφορϊσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τα εξόσ: 

α) Αςτυνομικό ταυτότητα ό ϊλλο αποδεικτικϐ τησ ταυτϐτητασ ςτοιχεύο. 
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β) Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ ό του υποψόφιου νομικοϑ προςώπου. 

ε περύπτωςη υποψόφιου νομικοϑ προςώπου, τα ϋγγραφα ςϑςταςησ και εκπροςώπηςόσ του 

ςϑμφωνα με την νομοθεςύα που διϋπει το νομικϐ πρϐςωπο, απϐ τα οπούα προκϑπτει η νϐμιμη 

ςϑςταςη και λειτουργύα του υποψόφιου, καθώσ και τα πρϐςωπα που δεςμεϑουν το νομικϐ 

πρϐςωπο με την υπογραφό τουσ (νϐμιμοι εκπρϐςωποι). 

γ) Τπεύθυνη Δόλωςη (τησ παρ. 4 του Ωρθρου 8 του ν. 1599/1986 ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ) 

(επιςυνϊπτεται υπϐδειγμα ςτο Παρϊρτημα I τησ παροϑςησ). 

δ) Σην οικονομικό προςφορϊ του υποψόφιου αναδϐχου (επιςυνϊπτεται υπϐδειγμα ςτο Παρϊρτημα 

IΙ τησ παροϑςησ). Όλεσ οι ςελύδεσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει να εύναι 

μονογραφημϋνεσ απϐ τον νϐμιμο εκπρϐςωπο του προςφϋροντα και να ϋχουν ςυνεχό αρύθμηςη. 

ε) υμπληρωμϋνο τον πύνακα των ελϊχιςτων τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτόματοσ ΙΙΙ τησ 

παροϑςησ. 

ςτ) Σα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 8 τησ παρούςασ πρόςκληςησ (απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου, 

φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα). 

 

Επιςημαύνεται ότι: 

1. Η οικονομικό προςφορϊ του υποψόφιου παρϋχεται με τη ςυμπλόρωςη του Πύνακα του 

Παραρτόματοσ ΙΙ τησ παροϑςησ. 

2. τισ τιμϋσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ϐπωσ και ϐλεσ οι ειςφορϋσ κ.λπ. 

που προβλϋπονται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

3. Η ςυνολικό προςφορϊ του Αναδϐχου δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τον ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ 

τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Οι προςφορϋσ θα αξιολογηθοϑν με βϊςη τα ϊρθρα 118, 66 και 38 του Ν.4412/16 (ΥΕΚ Α΄147/2016) 

«Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

 

8. ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετϊ την αξιολϐγηςη των κατατιθϋμενων προςφορών θα εκδύδεται η απϐφαςη ανϊθεςησ απϐ την 

Αναθϋτουςα Αρχό, μετϊ των ϋλεγχο των ελϊχιςτων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βϊςει του ν. 

4412/2016, τα οπούα θα ςυμπεριλαμβϊνονται ςτον φϊκελο υποβολόσ & τα οπούα εύναι: 



   
   

ελύδα 10 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου του προςφϋροντοσ ό ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου ϐλων των 

μελών του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό των προςώπων που ϋχουν 

εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ, 

2. Αςφαλιςτικό ενημερϐτητα του προςφϋροντοσ, 

3. Υορολογικό ενημερϐτητα του προςφϋροντοσ. 

 

Για το Διοικητικϐ υμβοϑλιο 

Ο Πρϐεδροσ 

 

 

Νικϐλαοσ Καραβϊσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνημμϋνα: 

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Τπεύθυνη Δήλωςη. 

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ Πίνακασ Ελαχίςτων Σεχνικών Προδιαγραφών 

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV χέδιο ύμβαςησ 



   
   

ελύδα 11 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παρϊρτημα Ι 

 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών 

(ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ
(1)

: ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητϋρασ: 

 

Ημερομηνύα γϋννηςησ
(2)

:   

Σϐποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμϐσ Δελτύου 

Σαυτϐτητασ: 

 Σηλ:  

Σϐποσ Κατοικύασ:  Οδϐσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτϑπου (Fax):  

Δ/νςη Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομεύου 

(Εmail): 

 
Με ατομικό μου ευθϑνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ

(3) 
που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ϐτι:  

[ε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου: Ψσ νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ τησ εταιρεύασ…………………………………………………..,] για την κατϊθεςη 

προςφορϊσ ςτο πλαύςιο τησ υπ. αριθμ. πρωτ. 1230/14-10-2020 Πρϐςκληςη υποβολόσ προςφορών για την προμόθεια υλικών για την 

εφαρμογό τησ δρϊςησ Π.4.11 «Μεύωςη του κινδϑνου πυρκαγιϊσ εντϐσ του Εθνικοϑ Πϊρκου» για την υλοπούηςη του ΤΠΟΕΡΓΟ 1 

(ΤΜΕΠΕΡΑΑ) του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου - τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου. 

1. Παραιτοϑμαι απϐ κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ μου που απορρϋει απϐ οποιαδόποτε απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ιδύωσ λϐγω 

αναβολόσ, ματαύωςησ ό ακϑρωςησ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ. 

2. Δεςμεϑομαι πωσ θα εκτελϋςω το ϋργο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ που περιγρϊφονται ςτην υπ. αριθμ. πρωτ. 

1230/14-10-2020 Πρϐςκληςη. 

3. Δεν εμπύπτω ςε οποιονδόποτε απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. [ςε 

περύπτωςη νομικοϑ προςώπου: η εταιρεύα …………. δεν εμπύπτει ςε οποιονδόποτε απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ του αρ. 73 παρ. 2 

περ. α και β του Ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει και κανϋνα απϐ τα μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου τησ εταιρεύασ 

ό των προςώπων που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, δεν εμπύπτουν ςε οποιονδόποτε απϐ 

τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ του αρ. 73 παρ. 1 του ύδιου νϐμου]. 

 
Ημερομηνύα:     /    /2020 

 
Ο Δηλών 



   
   

ελύδα 12 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

(Τπογραφό) 

 

(1) Αναγρϊφεται απϐ τον ενδιαφερϐμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημϐςιου τομϋα, που απευθϑνεται η αύτηςη. 

(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  

(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονϐτα ό αρνεύται ό αποκρϑπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 τιμωρεύται 

με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκϐπευε να προςπορύςει ςτον εαυτϐν του ό ςε ϊλλον περιουςιακϐ 

ϐφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκϐπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών. 

(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω ϐψη τησ και υπογρϊφεται απϐ τον δηλοϑντα ό την δηλοϑςα. 



   
   

ελύδα 13 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παρϊρτημα ΙΙ 

Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

 

Ημερομηνύα,    /   /2020 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ» 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 
Π.4.11 «ΜΕΙΨΗ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ», ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΜΙS 5033024 ΣΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020”». 

 

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

Κόλπου 

τοιχεύα Τποψηφύου Ανϊδοχου:  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σο υνολικϐ Σύμημα τησ προτεινϐμενησ προμόθειασ 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 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΦΨΡΙ ΥΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΕ ΥΠΑ) 

  

Ωλλεσ υπηρεςύεσ/προμόθειεσ που παρϋχει ο 

υποψόφιοσ χωρύσ δαπϊνη: 
 

 

Σόποσ – Ημερομηνύα: 

Τπογραφό Προςφϋροντοσ ό Νόμιμου Εκπροςώπου αυτού & φραγύδα: 



   
   

ελύδα 14 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ 

ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ» 

 

Πύνακασ 1: Ελϊχιςτεσ Προδιαγραφϋσ ειδικοϑ εξοπλιςμοϑ για τη δρϊςη Π.4.11 

 
ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ 
ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Προκαταςκευαςμϋνη 
μεταλλικό κυλινδρικό 
δεξαμενό βαρϋωσ τϑπου για 
αποθόκευςη νεροϑ – 
πυρϐςβεςη 

Ελϊχιςτη 
χωρητικϐτητα 18 
τϐνουσ 

ΝΑΙ   

Εςωτερικό επϋνδυςη 
απϐ μεμβρϊνη 
ςτεγανοπούηςησ 

ΝΑΙ    

Σρϐποσ εγκατϊςταςησ: 
υπϋργεια 

NAI   

Κλειςτοϑ τϑπου με 
μεταλλικό ςκεπό 
(ςκελετϐ ςκεπόσ και 
κϊλυμμα με 
ανθρωποθυρύδα 
επύςκεψησ και 
καμπϑλη εξαεριςμοϑ) 

NAI    

Πλόθοσ μονϊδων 1   

Μεταλλικό ςκεπό για 
υφιςτϊμενη δεξαμενό 
αποθόκευςησ νεροϑ 
χωρητικϐτητασ 18 τϐνων.  Η 
ςκεπό να αποτελεύται απϐ 
τον ςκελετϐ τησ ςκεπόσ και 
το κϊλυμμα τησ ςκεπόσ. 

κελετόσ ςκεπόσ: 
Φαλϑβδινο ςτεφϊνι 
και ακτινωτϋσ δοκού 
απϐ ειδικϐ προφύλ 
αλουμινύου  

ΝΑΙ   

Κϊλυμμα ςκεπόσ: 
Μεταλλικϊ ελϊςματα 
τϑπου Magnelis, 
πϊχουσ 0,80mm 

ΝΑΙ   

Ανθρωποθυρύδα 
επύςκεψησ επύ τησ 
ςκεπόσ 

 ΝΑΙ   

Καμπϑλη εξαεριςμοϑ 
επύ τησ ςκεπόσ. 

ΝΑΙ   

Πλόθοσ μονϊδων  2   

 

* την προςφορϊ θα ςυμπεριλαμβϊνεται το κϐςτοσ μεταφορϊσ και εγκατϊςταςησ, που θα γύνει απϐ τον 
Ανϊδοχο, καθώσ και η αγκϑρωςη τησ δεξαμενόσ με ςκυρϐδεμα. Η επιλογό τησ θϋςησ εγκατϊςταςησ τησ 



   
   

ελύδα 15 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

δεξαμενόσ καθώσ και τα ϋργα υποδομόσ για την εγκατϊςταςη τησ δεξαμενόσ, ϐπωσ επιπεδοπούηςη / 
οριζοντιοπούηςη του εδϊφουσ, θα γύνει απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό. 
** Όλοσ ο εξοπλιςμϐσ θα εύναι γερϐσ, ςυμπαγόσ, καινοϑργιοσ, αμεταχεύριςτοσ και τελευταύασ 

τεχνολογύασ, ςυμβατόσ με τον τυποποιημϋνο εξοπλιςμό τησ Πυροςβεςτικόσ Τπηρεςύασ, με τη 

διαςφϊλιςη αξιϐπιςτησ τεχνικόσ υποςτόριξησ και ικανοϑ αποθϋματοσ ανταλλακτικών ςτην ελληνικό 

αγορϊ. Επύςησ θα αντϋχει ςε εξωτερικϋσ ςυνθόκεσ περιβϊλλοντοσ (θερμοκραςύεσ μεταξϑ -5oC και +50oC) 

καθώσ και ςε μηχανικϋσ καταπονόςεισ. 

**** Όλα τα ανωτϋρω εύδη θα πρϋπει να παραδοθοϑν ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 



   
   

ελύδα 16 απϐ 25 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ» ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Π.4.11 «ΜΕΙΨΗ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΠΑΡΚΟΤ», ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΜΙS 

5033024 ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020”. 

 

 

 

 

  

«………….. ………………… ………..…….» 

αξύασ …….. € (χωρύσ Υ.Π.Α.) και ……… € (με 24% Υ.Π.Α.) 

 



    
 

ελύδα 17 απϐ 25 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

 

το Λϊππα Π.Ε. Αχαώασ….ςόμερα……….μεταξϑ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων: 

1) Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα «Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & 

Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου» με ϋδρα το Λϊππα ΑχαϏασ (Παλαιϊ Εθνικό Οδϐσ Πατρών-Πϑργου, Λϊππα 

ΑχαϏασ 27052) με Α.Υ.Μ. 099196238 (Δ.Ο.Τ. Γ΄ ΠΑΣΡΨΝ), καλοϑμενοσ ςτο εξόσ «Αναθϋτουςα Αρχό», 

νομύμωσ εκπροςωποϑμενοσ, ςϑμφωνα με το Νϐμο 4519/2018 και την Τπουργικό Απϐφαςη 27206/29-

12-09 (ΥΕΚ 538/ΤΟΔΔ/29-12-09), απϐ τον κ. Νικϐλαο Καραβϊ Πρϐεδρο του Δ του Υορϋα Διαχεύριςησ 

Τγροτϐπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου, και 

2) Ο….. δε τησ/του….., που εδρεϑει………… νομύμωσ εκπροςωποϑμενησ/νου για την υπογραφό τησ 

παροϑςασ απϐ………….δυνϊμει του……καλοϑμενο/νη ….χϊριν ςυντομύασ «Ο Ανϊδοχοσ», 

 

Ϊχοντασ υπϐψη: 

1. το ν. 4412/2016 (Α΄ 147) “Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό 

ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, 

2. το 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΄/02-07-2015) και ιςχϑει, 

3. το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 

Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

4. το ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ  Νομικών 

Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 

161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1, 

5. την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 

τησ 16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

6. το ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 

Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 

7. το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 

"Πρϐγραμμα Διαϑγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

8. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» 



    
 

ελύδα 18 απϐ 25 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

9. το ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κϑρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” και 

ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

10. το π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα”, 

11. το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ Διατϊκτεσ”, 

12. την με αρ. 57654 (Β΄ 1781/23.5.2017) Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρϑθμιςη 

ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου 

Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

13. των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων 

που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ, καθώσ 

και του ςυνϐλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, κοινωνικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και 

φορολογικοϑ δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν 

δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω, 

14. τον 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», 

15. τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΥΕΚ 3521/Β΄/01.11.2016) Τπουργικό Απϐφαςη για 

την Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ 1822/Β΄) 

Τπουργικόσ Απϐφαςησ «Εθνικού Κανϐνεσ Επιλεξιμϐτητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 

2014-2020 – Ϊλεγχοι νομιμϐτητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων ΕΠΑ 

2014-2020 απϐ Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ – Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των 

αποτελεςμϊτων αξιολϐγηςησ πρϊξεων», ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με την απϐφαςη με 

αρ.84528/ΕΤΘΤ 606 (ΥΕΚ 2706/Β΄/01.08.2017) και ιςχϑει, 

16. τισ διατϊξεισ του ν. 4519/2018 (ΥΕΚ 25/Α΄/20-02-2018) «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων 

Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

17. την 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, 



    
 

ελύδα 19 απϐ 25 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

18. τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 

Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

19.  τον Κανονιςμϐ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

20.  τον Κανονιςμϐ για την εκτϋλεςη ϋργων, για την ανϊθεςη και ςϑναψη ςυμβϊςεων, προμηθειών, 

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

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

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

«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ 

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

Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη 2014 – 2020», 

22. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 50454/21-05-2020 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). 

23. το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006766154 Πρωτογενϋσ Αύτημα, & 20REQ006766032 Εγκεκριμϋνο Αύτημα 

που αφοροϑν ςτην πρϐθεςη του ΥΟΡΕΑ να προβεύ ςτη ςυγκεκριμϋνη προμόθεια , 

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

με την ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με άδια Μϋςα (ΑΤΙΜ) του Τποϋργου 1 «ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 

ΥΔ» τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 

ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 5033024 και κωδικϐ Α 2019Ε27510024 ςτο 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-2020, 

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

την οπούα εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 του ΥΟΡΕΑ, 

26. την υπ’ αριθ. 10/13-03-2020 (ΑΔΑ: ΧΒΧΑ46Μ9ΣΕ-ΛΓΥ) Απϐφαςη τησ 1ησ Ϊκτακτησ υνεδρύαςησ 

Δ περύ εξουςιοδϐτηςησ του Προϋδρου για την απευθεύασ ανϊθεςη, 



    
 

ελύδα 20 απϐ 25 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

27. την με αριθμ. 27.2/09-01-2020 Απϐφαςη τησ 1ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που 

αφορϊ ςτον οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 

28. την υπ’ αριθ. πρωτ. …………. Απϐφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: …) ϐπωσ αυτό καταχωρόθηκε 

με α/α …. ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων & Εντολών Πληρωμόσ του ΥΟΡΕΑ για την κϊλυψη τησ ςχετικόσ 

ανϊγκησ.  

29. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1230/14-10-2020 Πρϐςκληςη Εκδόλωςη Ενδιαφϋροντοσ του ΥΟΡΕΑ. 

30. την αριθ. …. προςφορϊ του ……. 

31. το γεγονϐσ ϐτι η προκαλοϑμενη με την παροϑςα ςϑμβαςη δαπϊνη βαρϑνει τισ εγκεκριμϋνεσ 

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

ΥΟΡΕΑ με τη δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ, 

υμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακϐλουθα:  

 

Ωρθρο 1 

Αντικεύμενο 

Αντικεύμενο τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ 

ΔΤΟ (2) ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ» ςϑμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ (Πύνακασ 1) του Παραρτόματοσ 

ΙΙΙ τησ αριθ. 1230/14-10-2020 Πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την εφαρμογό τησ δρϊςησ Π.4.11 

του Τποϋργου 1 του ΤΜΕΠΕΡΑΑ για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ μεύωςησ του κινδϑνου πυρκαγιϊσ 

εντϐσ του Εθνικοϑ Πϊρκου, με ςκοπϐ την πρϐληψη και καταςτολό τησ πυρκαγιϊσ, καθώσ και την ϊμεςη 

υποςτόριξη του ϋργου τησ δαςοπυρϐςβεςησ ςτο Εθνικϐ Πϊρκο  

 

Ωρθρο 2 

Διϊρκεια 

Η διϊρκεια (χρϐνοσ υλοπούηςησ τησ παροϑςασ), ορύζεται ςε δυο (2) μόνεσ απϐ την επομϋνη τησ 

ημερομηνύασ υπογραφόσ τησ παροϑςασ. 

 

Ωρθρο 3 

Σύμημα 

Η ςυνολικό αξύα για την προμόθεια ανϋρχεται ςτο ποςϐ των … ευρώ χωρύσ ΥΠΑ και …€ με ΥΠΑ 24% 

(...........ευρώ). Σο ανωτϋρω ςυμβατικϐ τύμημα θα παραμεύνει ςταθερϐ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ. 

Η δαπϊνη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ θα καλυφθεύ απϐ το Επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα «Τποδομϋσ 

Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» Ωξονασ προτεραιϐτητασ: 14 «ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
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ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΠΟΡΨΝ (ΣΑ)» 2014-

2020, ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ, ςτα πλαύςια τησ αριθ. 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ465ΦΙ8-ΜΒ) Απϐφαςησ 

Ϊνταξησ τησ Πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδ.Α2019Ε27510024 για την υλοπούηςη του Τποϋργου 1 «ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔ». Η 

δαπϊνη για τη ςϑμβαςη βαρϑνει την με ΚΑ: ΑΕ 275/1 ςχετικό πύςτωςη του προϒπολογιςμοϑ του 

οικονομικοϑ ϋτουσ 2020 τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

 

Ωρθρο 4 

Παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ διενεργεύται απϐ την Επιτροπό 

Παρακολοϑθηςησ και Παραλαβόσ, η οπούα ειςηγεύται ςτο αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο για ϐλα τα 

ζητόματα που αφοροϑν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη 

των υποχρεώςεων του Αναδϐχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λϐγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω 

ϐρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφοροϑν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ 

τησ ςϑμβαςησ, με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 132 του ν.4412/2016. 

 

Ωρθρο 5 

Σρόποι πληρωμόσ 

Σο ςυνολικϐ ποςϐ τησ αμοιβόσ του αναδϐχου θα καταβληθεύ κατϐπιν τησ οριςτικόσ ποςοτικόσ και 

ποιοτικόσ παραλαβόσ τησ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΤΟ (2) 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΨΝ ΚΕΠΨΝ» για την εφαρμογό τησ δρϊςησ Π.4.11. Η πληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ θα 

γύνεται μϋςω Σρϊπεζασ, μετϊ την προςκϐμιςη των προβλεπομϋνων απϐ το ϊρθρο 200 παρ. 4 και 6 του 

ν.4412/2016 νϐμιμων παραςτατικών και δικαιολογητικών. 

Η καταβολό τησ παραπϊνω αμοιβόσ θα γύνει οριςτικϊ κατϐπιν οριςτικόσ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 

παραλαβόσ των παραδοθϋντων ειδών. Η πληρωμό θα γύνει ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και θα 

παρακρατηθοϑν οι προβλεπϐμενεσ κρατόςεισ και φϐροι. Για την πληρωμό του τιμόματοσ απαιτοϑνται κατ’ 

ελϊχιςτον τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 

α) Πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ που αφορϊ ςτο ςυμβατικϐ αντικεύμενο, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 

219 του ν.4412/2016. 

β) Σιμολϐγιο του Αναδϐχου. 
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γ) Πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ και αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ. 

Λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι η αμοιβό του Αναδϐχου καλϑπτεται απϐ επιχορόγηςη που λαμβϊνει η 

Αναθϋτουςα Αρχό απϐ ϊλλο φορϋα, η πληρωμό δεν θα οφεύλεται ςτον Ανϊδοχο και η Αναθϋτουςα Αρχό 

δεν θα καθύςταται υπερόμερη ςε περύπτωςη μη καταβολόσ τησ, πριν την ϋγκριςη τησ ςχετικόσ δαπϊνησ και 

την καταβολό του ςχετικοϑ ποςοϑ απϐ την αρμϐδια Αρχό ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. 

 

Ωρθρο 6 

Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικοϑ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ 

δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και 

εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α του ν.4412/2016. 

Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων απϐ τον Ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του, ελϋγχεται και 

βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ 

και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 

 

Ωρθρο 7 

Τποχρεώςεισ του αναδόχου 

 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ με ακρύβεια τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ των αρμοδύων οργϊνων τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ και εύναι μϐνοσ υπεϑθυνοσ ϋναντι κϊθε Αρχόσ για τη λειτουργύα τησ επιχεύρηςόσ 

του, ςϑμφωνα με τον νϐμο, αποκλειομϋνησ κϊθε ςχετικόσ ευθϑνησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

 Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μϐνοσ υπεϑθυνοσ για την τόρηςη τησ ιςχϑουςασ 

νομοθεςύασ ωσ προσ το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ για την εκτϋλεςη των υποχρεώςεων 

τησ ςϑμβαςησ. 

 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ ϐλεσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ. 

 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκπληρώνει ακριβϐχρονα και προςηκϐντωσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ. 

 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να εκτελϋςει τισ εκτελεςθεύςεσ εργαςύεσ με βϊςη το τύμημα που ςυμφωνεύται 

ςτην παροϑςα, που θα παραμεύνει ςταθερϐ μϋχρι τη λόξη τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να δϑναται να 

μεταβληθεύ. το ςυμφωνηθϋν τύμημα περιλαμβϊνεται η αμοιβό του Αναδϐχου, οι οποιοιδόποτε φϐροι 

και κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλο ϋξοδο για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 
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Ωρθρο 8 

Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςϑμβαςη δϑναται να τροποποιηθεύ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ 

ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐροσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016 και κατϐπιν 

γνωμοδϐτηςησ του αρμοδύου οργϊνου. 

Ουδεμύα τροποπούηςη, διαγραφό, προςθόκη, ακϑρωςη, παραύτηςη ό μεταβολό των ϐρων τησ παροϑςασ 

δεν θα εύναι ιςχυρό, παρϊ μϐνο εϊν διατυπωθεύ εγγρϊφωσ και φϋρει τισ υπογραφϋσ των νομύμων 

εκπροςώπων αμφοτϋρων των ςυμβαλλϐμενων. 

 

Ωρθρο 9 

Ανωτϋρα Βύα 

1. Κανϋνασ απϐ τουσ ςυμβαλλομϋνουσ δεν ευθϑνεται για παρϊλειψη εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του 

υποχρεώςεων, εϊν η παρϊλειψη αυτό εύναι ςυνϋπεια επϋλευςησ γεγονϐτων ανωτϋρασ βύασ, ωσ 

τϋτοιων νοουμϋνων γεγονϐτων που βρύςκονται εκτϐσ τησ ςφαύρασ επιρροόσ των μερών και τα οπούα 

αντικειμενικϊ δεν θα μποροϑςαν να αποτραποϑν οϑτε με την επύδειξη ϊκρωσ εξειδιαςμϋνησ 

επιμϋλειασ. 

2. την περύπτωςη αυτό, ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεοϑται ϐμωσ να ενημερώςει εγγρϊφωσ την ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΦΗ μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών αφϐτου εκδηλωθοϑν τα περιςτατικϊ που 

την ςυνιςτοϑν, προςκομύζοντασ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. Η Αναθϋτουςα Αρχό οφεύλει να 

απαντόςει εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ τη λόψη του ςχετικοϑ αιτόματοσ του Αναδϐχου, διαφορετικϊ, 

με την πϊροδο ϊπρακτησ τησ προθεςμύασ, τεκμαύρεται η αποδοχό του αιτόματοσ. 

3. Η επϋλευςη γεγονϐτων ανωτϋρασ βύασ θα παρατεύνει αυτϐματα την ςϑμβαςη για ϐςο χρϐνο διαρκεύ με 

ανώτατο ϐριο παρϊταςησ ςε εξόντα (60) μϋρεσ. Εφϐςον η διϊρκεια του γεγονϐτοσ ανωτϋρασ βύασ 

υπερβεύ τισ εξόντα (60) μϋρεσ, η ςϑμβαςη λϑεται αζόμια και για τα δϑο μϋρη. 

 

Ωρθρο 10  

Εκχώρηςη ύμβαςησ – Δικαιωμϊτων 

Ο Ανϊδοχοσ δε δικαιοϑται να εκχωρόςει ό μεταβιβϊςει την παροϑςα ςϑμβαςη ό μϋροσ αυτόσ και/ό 

οποιοδόποτε δικαύωμα και/ό υποχρϋωςη που απορρϋει απϐ αυτόν με οποιονδόποτε τρϐπο 

(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ υπεργολαβύασ), χωρύσ προηγοϑμενη γραπτό ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ. ε περύπτωςη ϋγκριςησ τησ οποιαςδόποτε ωσ ϊνω εκχώρηςησ, οι ϐροι τησ παροϑςασ ϑμβαςησ θα 

δεςμεϑουν και τον αναφερϐμενο τρύτο, ακϐμη και εϊν αυτϐσ δεν τουσ ϋχει ρητϊ αποδεχθεύ. 
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Ωρθρο 11  

Καταγγελύα – Λύςη τησ ύμβαςησ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιοϑται να καταγγεύλει την παροϑςα ϑμβαςη με απϐφαςη του Διοικητικοϑ 

υμβουλύου ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ, αζημύωσ για αυτό, ςε οποιαδόποτε απϐ 

τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

I. Ο Ανϊδοχοσ δεν υλοποιεύ το ϋργο με τον τρϐπο που ορύζεται ςτη ϑμβαςη, παρϊ την προσ τοϑτο 

ϐχληςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Όλεσ οι διατϊξεισ τησ παροϑςασ εύναι ουςιώδεισ και 

υποχρεωτικϋσ, οποιαδόποτε δε παραβύαςό τουσ ςυνιςτϊ λϐγο καταγγελύασ τησ. 

II. Ο Ανϊδοχοσ εκχωρεύ τη ϑμβαςη ό αναθϋτει εργαςύεσ υπεργολαβικϊ χωρύσ την ϊδεια τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

III. ϑμφωνα με το ϊρθρο 133 παρ. 1 α, β ό γ του ν. 4412/2016. 

IV. Η καταγγελύα γύνεται ϋπειτα απϐ ςχετικό ϋγγραφη ειδοπούηςη και μετϊ την πϊροδο εϑλογου 

χρονικοϑ διαςτόματοσ, το οπούο δε μπορεύ να υπερβεύ τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ την ϋγγραφη 

ειδοπούηςη. 

 

Ωρθρο 12  

Τποχρϋωςη εχεμύθειασ 

Καθ' ϐλη τη διϊρκεια τησ παροϑςασ ϑμβαςησ αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό τη με οποιοδόποτε τρϐπο λϑςη 

αυτόσ, ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϋσ και να μην γνωςτοποιόςει ςε 

οποιονδόποτε τρύτο, χωρύσ την προηγοϑμενη προσ τοϑτο ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, 

οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του ό που ο ύδιοσ θα ανακαλϑψει κατϊ 

την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ και την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. Περαιτϋρω, ο 

Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να μεριμνϊ ώςτε το προςωπικϐ του και κϊθε ςυνεργαζϐμενο με αυτϐν πρϐςωπο 

για την εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ϑμβαςησ να τηρόςουν την ωσ ϊνω υποχρϋωςη. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται 

να επιςτρϋψει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ϐτι υλικϐ τησ ϋχει παραςχεθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, εντϐσ 

δϋκα (10) ημερών απϐ τη λόξη ό την οποιαδόποτε λϑςη τησ ςϑμβαςησ αυτόσ. 

 

Ωρθρο 13  

Εκτϋλεςη - Ολοκλόρωςη τησ ύμβαςησ 

Η ϑμβαςη θεωρεύται ϐτι εκτελϋςτηκε ϐταν: 

1. Παραδϐθηκαν ϐλεσ οι παρεχϐμενεσ προμόθειεσ ςϑμφωνα με τα Ωρθρα 1 & 2. 

2. Παραλόφθηκαν και οριςτικϊ (ποςοτικϊ και ποιοτικϊ) τα παραδοτϋα. 
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3. Ϊγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ.  

4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχϐν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και απϐ τα δϑο ςυμβαλλϐμενα μϋρη κατϊ 

τα προβλεπϐμενα απϐ τη ϑμβαςη. 

 

Ωρθρο 14 

Σρόποσ επικοινωνύασ – γλώςςασ ςύμβαςησ 

Η ϋγγραφη επικοινωνύα μεταξϑ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδϐχου (ϋγγραφα, διοικητικϋσ εντολϋσ 

κ.ϊ.) θα πραγματοποιεύται ταχυδρομικϊ, τηλεομοιοτυπικϊ ό με ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. ε κϊθε 

περύπτωςη ο αποςτολϋασ λαμβϊνει κϊθε αναγκαύο μϋτρο για να εξαςφαλύςει την παραλαβό του εγγρϊφου 

και την απϐδειξό τησ. 

Η γλώςςα τησ ςϑμβαςησ εύναι η Ελληνικό. Κϊθε επικοινωνύα μεταξϑ του Αναδϐχου και τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ  γύνεται ςτην Ελληνικό γλώςςα. 

 

Ωρθρο 15 

Εφαρμοςτϋο Δύκαιο – Επύλυςη Διαφορών 

Η παροϑςα ϑμβαςη διϋπεται απϐ την Ελληνικό και Ενωςιακό νομοθεςύα. Για ϐποιο θϋμα δε ρυθμύζεται 

ειδικϊ απϐ την παροϑςα, εφαρμϐζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. 

Ο Ανϊδοχοσ και η Αναθϋτουςα Αρχό θα προςπαθοϑν να ρυθμύζουν φιλικϊ κϊθε διαφορϊ που τυχϐν θα 

προκϑψει ςτισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ, κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ παροϑςασ ϑμβαςησ. ε διαφορετικό 

περύπτωςη, κϊθε διαφορϊ θα λϑεται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 205 και 205Α του ν. 4412/2016. 

Η παροϑςα ϑμβαςη ςυντϊχθηκε, αναγνώςθηκε, βεβαιώθηκε, μονογρϊφηκε ςε κϊθε ςελύδα και 

υπογρϊφηκε απϐ τουσ ανωτϋρω ςυμβαλλϐμενουσ, ςε τρύα (3) γνόςια, ϐμοια, πρωτϐτυπα αντύτυπα.  

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ     ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 


