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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: Αλεξϊνδρα Αναγνωςτοποϑλου 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Π.4.12 «ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΚΟΙΣΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΦΘΙΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 92AO ΔΑΗ ΣΟΕ» ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

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

 

O ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Έχοντασ 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…», 

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) Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρϑθμιςη 

ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

Λϊππα, 03/02/2021 
Αρ. Πρωτ.: 99 
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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, 

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. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68069/1746/13-7-2020 Απϐφαςη Τπ. ΟΙΚ. ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. 

Κατϊρτιςησ Ετηςύων Προγραμμϊτων, περύ ανακατανομόσ πιςτώςεων 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. 

23. το με κωδ. ΑΔΑΜ 21REQ008037055 Πρωτογενϋσ Αύτημα, & 21REQ008037147 Εγκεκριμϋνο Αύτημα 

που αφοροϑν ςτην πρϐθεςη του ΥΟΡΕΑ να προβεύ ςτη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα, 
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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 Ίδια 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. την αριθ.18/1-2-2021 Απϐφαςη τησ 1ησ Σακτικόσ ςυνεδρύαςησ του Δ που αφορϊ ςτη Σροποπούηςη 

του τύτλου τησ δρϊςησ Π.4.12 ςτα πλαύςια τησ υπ’ αριθ. 2/27-06-2019 Απϐφαςησ τησ 4ησ Σακτικόσ 

υνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτην ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με Ίδια Μϋςα 

(ΑΤΙΜ) του Τποϋργου 1 του ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 

26. τισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541 Τ.Α. (ΥΕΚ Β/5951/31-12-2020), με την οπούα 

εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2021 του ΥΟΡΕΑ, 

27. την υπ’ αριθ. 14/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ46Μ9ΣΕ-ΑΛΠ) Απϐφαςη τησ 6ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ Δ 

περύ εξουςιοδϐτηςησ του Προϋδρου για την απευθεύασ ανϊθεςη, 

28. την με αριθμ. 20/01-02-2021 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 2021 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 61.00.03, Α 2019Ε27510024) 

του ΥΟΡΕΑ με τη δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω (21,22,26) ςχετικϊ, 

30. το γεγονϐσ ϐτι η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΣΑΜΕΙΟ 

ΤΝΟΦΗ) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του ΠΔΕ, 

 

ςασ καλεύ να υποβϊλετε ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη προςφορϊ ςχετικϊ με την «Παροχό υπηρεςιών για την 

εφαρμογό τησ δρϊςησ Π.4.12: «ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΣΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΦΘΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 92AO ΔΑΗ ΣΟΕ» 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 12η Υεβρουαρύου 2021, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 14:00μ.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 ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 





    
 

ελύδα 4 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Φρονικό διϊρκεια 

υλοπούηςησ: 

Η διϊρκεια υλοπούηςησ τησ παροχόσ υπηρεςιών ορύζεται ςε τριϊντα (30) 

μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. 

Κριτόριο κατακϑρωςησ: Η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.  

Προϒπολογιςθεύςα 

δαπϊνη: 

Εκτιμώμενη αξύα: 23.500,00 € ςυμπ. ΥΠΑ 24%  

Καθαρό αξύα: 18.951,61€ ,  ποςϐ ΥΠΑ 24% : 4.548,39€ 

Καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ προςφορών: 
Ημερομηνύα: 12/02/2021 Ημϋρα: Παραςκευό Ώρα: 14:00  

Σϐποσ διενϋργειασ: Γραφεύα του ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - 

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

CPV: 90721700-4, Τπηρεςύεσ προςταςύασ ειδών υπϐ εξαφϊνιςη 

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. 

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 

Σο αντικεύμενο τησ ϑμβαςησ αφορϊ ςτην ανϊθεςη παροχόσ υπηρεςιών για τη δρϊςη Π.4.12 «ΠΙΛΟΣΙΚΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΣΗ ΠΟΣΑΜΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΓΓΙΣΙΚΨΝ ΚΑΝΑΛΙΨΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΦΘΙΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 92AO ΔΑΗ ΣΟΕ», ςϑμφωνα με την Αναλυτικό Περιγραφό του φυςικοϑ και 

οικονομικοϑ αντικειμϋνου ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ. Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ 

κατατϊςςονται ςτον ακϐλουθο κωδικϐ του Κοινοϑ Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV):90721700-4, 

Τπηρεςύεσ προςταςύασ ειδών υπϐ εξαφϊνιςη. 

 

mailto:fdks@otenet.gr




    
 

ελύδα 5 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

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.  

Β. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 

ςϑμβαςησ, οι προςφϋροντεσ θα πρϋπει: (α) να διαθϋτουν επιςτόμονα βιολϐγο ό δαςολϐγο ό 

περιβαλλοντολϐγο ό γεωπϐνο, υπεϑθυνο για την επύβλεψη του ϋργου και (β) να διαθϋτουν επαρκό 

τεχνικό ικανϐτητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη ϋργου προςταςύασ και αποκατϊςταςησ οικοτϐπων και 

ειδών, ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτην παροϑςα διακόρυξη. 

Γ. Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ 

Περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ.  

3. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ  

Η διϊρκεια υλοπούηςησ τησ παροχόσ υπηρεςιών ορύζεται ςε τριϊντα (30) 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. Με το ωσ ϊνω πρακτικϐ η Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ ειςηγεύται την 

παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ τησ πρϐςκληςησ 

και τησ ςϑμβαςησ. Σο χρονοδιϊγραμμα τησ ϑμβαςησ δϑναται να παραταθεύ μετϊ απϐ αύτημα του 

Αναδϐχου και ςϑμφωνη γνώμη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ χωρύσ αϑξηςη του τιμόματοσ.  

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Σο προϒπολογιζϐμενο ποςϐ ανϋρχεται ςτο ϑψοσ των δϋκα οκτώ χιλιϊδων εννιακοςύων πενόντα ενϐσ 

ευρώ & εξόντα ενϐσ λεπτών (18.951,61€) μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. & πλϋον τεςςϊρων χιλιϊδων 

πεντακοςύων ςαρϊντα οκτώ ευρώ και τριϊντα εννϋα λεπτών (4.548,39€) ΥΠΑ 24%  ότοι ςτο ποςϐ των 

εύκοςι τριών χιλιϊδων πεντακοςύων ευρώ (23.500,00€) ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24% . 

Θα καλυφθεύ απϐ την ςχετικό εγκεκριμϋνη πύςτωςη του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2021 (ΚΨΔ. 

ΛΟΓ. 61.00.03, Α 2019Ε27510024) του ΥΟΡΕΑ. Η προκαλοϑμενη με το παρϐν δαπϊνη 

ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ε.Ε (ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ ) και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ (ΠΔΕ) ςτα πλαύςια 

υλοπούηςησ 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 (MIS 5033024). 

 





    
 

ελύδα 6 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Σο υμβατικϐ Σύμημα θα καταβληθεύ ςτον Ανϊδοχο ςε ςτϊδια/τμηματικϊ ςϑμφωνα με την πρϐοδο των 

παρεχϐμενων υπηρεςιών, οι οπούεσ 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 τισ παρεχϐμενεσ 

υπηρεςύεσ για την εφαρμογό τησ δρϊςησ Π.4.12 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 Ενδιϊμεςησ/Οριςτικόσ Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ των προςφερϐμενων 

ειδών απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ. 

2. Ενδιϊμεςων εκθϋςεων και τελικόσ ϋκθεςησ με τα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ. 

3. Σιμολϐγιο του Αναδϐχου. 

4. Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα, εφϐςον απαιτεύται. 

5. 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. 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ – ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η ανϊθεςη τησ παροχόσ υπηρεςιών για την εφαρμογό τησ δρϊςησ Π.4.12 κατακυρώνεται ςτον 

ςυμμετϋχοντα που ϋχει υποβϊλει την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.  

7. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε φραγιςμϋνο Υϊκελο ςε ϋντυπη μορφό και ςε ηλεκτρονικό 

μορφό (ςε ςϑμπακτο δύςκο - CD) με βϊςη τισ απαιτόςεισ τησ πρϐςκληςησ.  

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 ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ - ΣΡΟΥΤΛΙΑ &  

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Εθνικό Οδόσ Πατρών - Πύργου, 27052 Λϊππα Αχαΐασ 





    
 

ελύδα 7 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 99/3-2-2021 ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Π.4.12 «ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΣΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΦΘΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 92AO ΔΑΗ ΣΟΕ»  ΣΟΤ 

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 

Καταληκτικό ημερομηνύα & ώρα κατϊθεςησ προςφορϊσ: 12/02/2021, 14:00μ.μ. 

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

7.1  Ο Υϊκελοσ κϊθε προςφορϊσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τα εξόσ: 

α) Αςτυνομικό ταυτότητα ό ϊλλο αποδεικτικϐ τησ ταυτϐτητασ ςτοιχεύο. 

β) Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ (πχ. ςτοιχεύα μητρώου επιχεύρηςησ 

απϐ ΑΑΔΕ, εγγραφό ςε οικεύα επιμελητόρια/μητρώα, κλπ) 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) Σα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 8 τησ παρούςασ πρόςκληςησ (απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου, 

φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα). 

ςτ) Ένα ςύμπακτο ψηφιακό –CD με όλα τα δικαιολογητικϊ υποβολόσ (α ϋωσ ε). 

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. 

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

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). 

 

9. ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ 





    
 

ελύδα 8 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

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: 

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 Αναλυτική Περιγραφή Υυςικού αντικειμένου τησ ύμβαςησ 





    
 

ελύδα 9 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παρϊρτημα Ι 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(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 ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 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/ατομικόσ επιχεύριςησ 

…………………………………………………..,] για την κατϊθεςη προςφορϊσ ςτο πλαύςιο τησ υπ. αριθμ. πρωτ. 99/03-02-2021 Πρϐςκληςη 

υποβολόσ προςφορών για την απευθεύασ ανϊθεςη «Παροχόσ υπηρεςιών για την εφαρμογό τησ δρϊςησ Π.4.12: «ΠΙΛΟΣΙΚΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΣΗ ΠΟΣΑΜΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΓΓΙΣΙΚΨΝ ΚΑΝΑΛΙΨΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΦΘΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 92AO 

ΔΑΗ ΣΟΕ»  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. 99/03-02-2021 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:     /    /2021 

Ο Δηλών 

(Τπογραφό) 

 

 

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

(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  





    
 

ελύδα 10 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

(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 11 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παρϊρτημα ΙΙ 

Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

Ημερομηνύα,    /   /2021 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Π.4.12: 

«ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΣΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΦΘΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 92AO ΔΑΗ ΣΟΕ», ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 

ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜΙS 5033024 ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ, 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 ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Π.4.12: «ΠΙΛΟΣΙΚΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΣΗ ΠΟΣΑΜΨΝ ΚΑΙ ΣΡΑΓΓΙΣΙΚΨΝ ΚΑΝΑΛΙΨΝ ΠΡΟ ΟΥΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΦΘΙΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ 92AO ΔΑΗ ΣΟΕ»», του Τποϋργου 1 ανϋρχεται ςε  

……………………...…………………………………………………………………..Ευρώ πλϋον ΥΠΑ 24%* και ςε 

…………………….…………………………………………………………………….Ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου του 

ΥΠΑ24%*  και δηλώνω ωσ υποψόφιοσ ϐτι ϋχω λϊβει γνώςη ϐλων των ϐρων του Διαγωνιςμοϑ και τουσ 

αποδϋχομαι ρητϊ και ανεπιφϑλακτα. 

* Σο ποςϐ αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ. 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 

(ΦΩΡΙ ΥΠΑ 24%) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΕ ΥΠΑ 24%) 

  

Άλλεσ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο υποψόφιοσ 

χωρύσ δαπϊνη: 
 

Σόποσ – Ημερομηνύα: 

 

Τπογραφό Προςφϋροντοσ ό Νόμιμου Εκπροςώπου αυτού & φραγύδα: 

 

 

 





    
 

ελύδα 12 απϐ 14 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ-ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Κατϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, λϐγω τησ επϋκταςησ τησ εντατικόσ καλλιϋργειασ με μηχανικϊ μϋςα, καθώσ 
και των αναδαςμών που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ςτην πεδινό ζώνη τησ προςτατευϐμενησ περιοχόσ 
ευθϑνησ του Υορϋα Διαχεύριςησ, τα παρϐχθια και πεδινϊ πλατϑφυλλα δϊςη και οι αντύςτοιχοι τϑποι 
οικοτϐπων τησ Οδηγύασ 92/43 ϋχουν περιοριςτεύ ςε μικρϋσ απομονωμϋνεσ ςυςτϊδεσ, που ϋχουν 
διατηρηθεύ κυρύωσ κατϊ μόκοσ ρεμϊτων και καναλιών. Η διατόρηςη και αποκατϊςταςη αυτών των 
ςυςτϊδων εύναι υψηλόσ προτεραιϐτητασ για το Εθνικϐ Πϊρκο, αφενϐσ  λϐγω τησ οικολογικόσ αξύασ τουσ, 
και αφετϋρου εξαιτύασ τησ ανϊγκησ διατόρηςησ τησ γενετικόσ ποικιλϐτητασ που περικλεύουν, 
λαμβϊνοντασ υπϐψιν ϐτι αποτελοϑν την κϑρια εξϊπλωςη ςτην Πελοπϐννηςο του φρϊξου (Fraxinus 
angustifolia subsp. oxycarpa) και του ςκλόθρου (Alnus glutinosa), ενώ για το φρϊξο πρϐκεται και για την 
νοτιϐτερη εμφϊνιςό του ςτην Ευρώπη.  
Για το λϐγο αυτϐ ϋχει ςχεδιαςτεύ και υλοποιεύται απϐ το Υορϋα Διαχεύριςησ πρϐγραμμα διατόρηςησ και 
αποκατϊςταςησ των παρϐχθιων ςυςτϊδων, που ςυνδυϊζεται με τη ορθολογικό διαχεύριςη τησ κούτησ 
των ποταμών και ςτραγγιςτικών καναλιών ςε πιλοτικϐ επύπεδο. 
το πλαύςιο του ανωτϋρω προγρϊμματοσ, ϋχουν όδη πραγματοποιηθεύ απϐ το Υ.Δ. οι εξόσ ενϋργειεσ: 
- Καταγραφό των υπολειμματικών ςυςτϊδων και των μεμονωμϋνων εμφανύςεων ατϐμων φρϊξου και 

ςκλόθρου ςτην περιοχό ευθϑνησ του ΥΔ. 

- Αξιολϐγηςη των ςυςτϊδων ςτο πλαύςιο τησ ανϊθεςησ του «Τποϋργου 5 – Εποπτεία και αξιολόγηςη τησ 

κατάςταςησ διατήρηςησ των τύπων οικοτόων κοινοτικού ενδιαφέροντοσ καθώσ και του φυτικού είδουσ 

κοινοτικού ενδιαφέροντοσ Centaurea niederi, ςτην περιοχή ευθύνησ του Υορέα Διαχείριςησ υγροτόπων 

Κοτυχίου-τροφυλιάσ».  

- Εκπϐνηςη ςχεδύου για τη ςυλλογό πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ απϐ τα εύδη αυτϊ, καθώσ και απϐ ϊλλα 

εύδη που ςυμμετϋχουν ςτουσ αντύςτοιχουσ τϑπουσ οικοτϐπων, με ςκοπϐ την αναπαραγωγό τουσ. 

- υλλογό ςπερμϊτων με τη ςυνεργαςύα του Πανεπιςτημύου Πατρών και κατϐπιν ςχετικόσ ϊδειασ απϐ 

τα αρμϐδια Δαςαρχεύα Πατρών και Αμαλιϊδασ και υπϐ την επύβλεψό τουσ. 

- Αναπαραγωγό των ειδών ςε ςυνεργαςύα με το κρατικϐ Δαςικϐ Υυτώριο Λϊππα καθώσ και 

αδειοδοτημϋνο ιδιωτικϐ δαςικϐ φυτώριο τησ περιοχόσ. 

- Ανϊθεςη ϋργου με τύτλο «Παροχή Τπηρεςιών Αξιολόγηςησ Δαςικήσ Έκταςησ Ειδικού Ενδιαφέροντοσ ςτο 

Πλαίςιο Εφαρμογήσ τησ Δράςησ Π.3.10 “Προςταςία και ενίςχυςη παρόχθιων και αλλουβιακών ςυςτάδων 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa και Alnus glutinosa”»  ςτο Πανεπιςτόμιο Πατρών, με ςκοπϐ την 

αξιολϐγηςη των ςυςτϊδων βϊςει φυτοκοινωνιολογικόσ ανϊλυςησ, την καταγραφό των υφιςτϊμενων 

πιϋςεων και τον προςδιοριςμϐ τησ κατϊςταςησ διατόρηςόσ τουσ και των αναγκαύων δρϊςεων για την 

προςταςύα και ενύςχυςό τουσ. 

- υνϋχιςη τησ καταγραφόσ νϋων θϋςεων με ςυςτϊδεσ ςκλόθρου που εντοπύςτηκαν πρϐςφατα ςτην 

Ζώνη Γ του Εθνικοϑ Πϊρκου.  

- Εκπϐνηςη πιλοτικόσ μελϋτησ εφαρμογόσ διαχειριςτικών δρϊςεων προσ ϐφελοσ των παρϐχθιων 

τϑπων οικοτϐπων.  

 
το πλαύςιο των ανωτϋρω, επιλϋχθηκε θϋςη ςε ρϋμα τησ περιοχόσ ωσ η καταλληλϐτερη για την 
υλοπούηςη πιλοτικών διαχειριςτικών δρϊςεων ςε μικρό κλύμακα, για τη βελτύωςη τησ κατϊςταςησ 
διατόρηςησ και την ανϊπτυξη των παρϐχθιων ςυςτϊδων. Η πιλοτικό, καταρχόν, εφαρμογό, κρύνεται 
απαραύτητη ώςτε να ςυλλεχθεύ η απαιτοϑμενη εμπειρύα και τεχνογνωςύα που θα καταςτόςει εφικτό ςτη 
ςυνϋχεια την επιθυμητό αποκατϊςταςη των αντύςτοιχων οικοτϐπων ςε μεγαλϑτερη κλύμακα. ε αυτϐ 
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ςυνηγορεύ και η ϋλλειψη ευρϑτερησ εμπειρύασ για την αποκατϊςταςη των οικοτϐπων αυτών ςτη χώρα 
μασ, καθώσ και το γεγονϐσ ϐτι τα εύδη ενδιαφϋροντοσ μϋχρι πρϐςφατα δεν αναπαρϊγονταν οϑτε όταν 
διαθϋςιμα ςτα κρατικϊ ό ιδιωτικϊ φυτώρια, οϑτε και μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ πολλαπλαςιαςτικϐ υλικϐ 
απϐ ϊλλη περιοχό για πολλοϑσ και ςημαντικοϑσ λϐγουσ. Επιπλϋον, χρειϊζεται να υλοποιηθεύ ςε πιλοτικό, 
καταρχόν, κλύμακα και η αντικατϊςταςη του καλαμιοϑ (Arundo donax - ξενικϐ εύδοσ-ειςβολϋασ που τεύνει 
να επικρατεύ αποκλεύοντασ τα λοιπϊ εύδη), ώςτε να προςδιοριςτοϑν οι πλϋον κατϊλληλεσ τεχνικϋσ που να 
εύναι ςυμβατϋσ με την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ.  
Προςδοκώμενο αποτϋλεςμα του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα τεχνογνωςύασ που θα ςυνδυϊζει 
αφενϐσ την βελτύωςη και αποκατϊςταςη των παρϐχθιων οικοςυςτημϊτων και των οικολογικών 
λειτουργιών τουσ και αφετϋρου την ορθολογικό διαχεύριςη των ρεμϊτων με ςτερϋωςη τησ ϐχθησ, 
εξαςφϊλιςη τησ παροχετευτικϐτητασ και ταυτϐχρονα μεύωςη των απαιτοϑμενων επεμβϊςεων 
καθαριςμοϑ τουσ και του αντύςτοιχου κϐςτουσ. 
 
2. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ- ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σο ϋργο θα πραγματοποιηθεύ ςε περιοχό που υποδεύχτηκε ςτο πλαύςιο τησ Δρϊςησ Π.3.10, και ςϑμφωνα 

με τισ ειδικϐτερεσ προβλϋψεισ τησ ςχετικόσ μελϋτησ εφαρμογόσ. Οι ακριβεύσ θϋςεισ κατϊ μόκοσ των 

ρεμϊτων/καναλιών, μόκουσ ϋωσ 100 μϋτρων, θα υποδειχτοϑν απϐ το ΥΔ. Οι υπηρεςύεσ που θα 

προςφϋρει ο ανϊδοχοσ θα εύναι οι εξόσ: 

1) Απομϊκρυνςη και καθαριςμϐσ βλϊςτηςησ ανταγωνιςτικών ειδών, αποτελοϑμενησ κυρύωσ απϐ το 

ξενικϐ εύδοσ καλαμιοϑ (Arundo donax) και δευτερευϐντωσ απϐ βϊτουσ (Rubus sp). Ο καθαριςμϐσ θα γύνει 

με μηχανικϊ μϋςα και δεν επιτρϋπεται η χρόςη ζιζανιοκτϐνων ό ϊλλων χημικών ουςιών. Μπορεύ επύςησ 

να γύνει  χρόςη φωτιϊσ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και τισ οδηγύεσ τησ αρμϐδιασ πυροςβεςτικόσ 

υπηρεςύασ. Όπου εύναι εφικτϐ, θα πραγματοποιηθεύ απομϊκρυνςη των πολυετών ριζωμϊτων των 

καλαμιών, ενώ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ γεωϒφαςμα για τον αποτελεςματικϐτερο ϋλεγχο τησ 

επαναβλϊςτηςησ των μη-επιθυμητών ειδών. Κατϊ την πραγματοπούηςη των ανωτϋρω εργαςιών θα 

ληφθεύ ιδιαύτερη μϋριμνα να διατηρηθοϑν και να μην επηρεαςτοϑν αρνητικϊ τα υπϊρχοντα ϊτομα των 

επιθυμητών ειδών. 

2) Ενύςχυςη των υπαρχϐντων πληθυςμών των χαρακτηριςτικών ειδών του οικοτϐπου ϐπου απαιτεύται 

(Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa, , Ulmus minor, Sambucus nigra, Platanus orientalis), 

ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ προβλϋψεισ τησ ςχετικόσ μελϋτησ εφαρμογόσ. Αντύςτοιχα το ύδιο θα 

πραγματοποιηθεύ και ςτον υπϐροφο με εύδη που εξαπλώνονται ό που δημιουργοϑν ριζώματα για τη 

ςυγκρϊτηςη των οχθών και τον αποκλειςμϐ του καλαμιοϑ (Equisetum sp., Sambucus ebulus, Lythrum 

junceum, Pteridium aquilinum). Η δρϊςη αυτό θα πρϋπει να πραγματοποιηθεύ κατϊ τουσ χειμερινοϑσ μόνεσ. 

3) Εργαςύεσ ςυντόρηςησ (απομϊκρυνςη ανταγωνιςτικών ειδών, πϐτιςμα και ςκϊλιςμα αν απαιτεύται) ϋωσ 

το τϋλοσ του χρϐνου τησ ϑμβαςησ. Δεν επιτρϋπεται οϑτε απαιτεύται λύπανςη ό ζιζανιοκτονύα. 

Παρακολοϑθηςη τησ αϑξηςησ των ξυλωδών ειδών (ϑψοσ – διϊμετροσ) καθώσ και του ποςοςτοϑ 

φυτοκϊλυψησ του υπορϐφου. 

4) Τποβολό ενδιϊμεςων και τελικόσ ϋκθεςησ με τα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ.    

Παραδοτϋα:  Ενδιϊμεςεσ και τελικό ϋκθεςη.  

Σα ςτϊδια υλοπούηςησ, τα αντύςτοιχα παραδοτϋα και η πληρωμό του προγρϊμματοσ θα 

πραγματοποιηθούν ωσ εξόσ: 

1ο τϊδιο: Διϊρκεια 6 μηνών.  
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Τλοπούηςη των δρϊςεων (1) και (2) και ςϑνταξη ϋκθεςησ 1ου ςταδύου.   
Παραδοτϋο: Ϊκθεςη 1ου ςταδύου. 
Πληρωμό: 50% του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ ϑμβαςησ 
 
2ο τϊδιο: Διϊρκεια 12 μηνών.  
Τλοπούηςη τησ δρϊςησ (3), επανϊληψη των δρϊςεων (1) και (2) εϊν απαιτηθεύ, ςϑνταξη ϋκθεςησ 2ου 
ςταδύου.   
Παραδοτϋο: Ϊκθεςη 2ου ςταδύου. 
Πληρωμό: 25% του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ ϑμβαςησ 
 
3ο τϊδιο: Διϊρκεια 12 μηνών.  
Τλοπούηςη τησ δρϊςησ (3), επανϊληψη των δρϊςεων (1) και (2) εϊν απαιτηθεύ, ςϑνταξη τησ τελικόσ 
ϋκθεςησ.   
Παραδοτϋο: Σελικό ϋκθεςη. 
Πληρωμό: 25% του ςυνολικοϑ ποςοϑ τησ ϑμβαςησ. 
 

 




